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– Na, hogy állsz a csapattal?
– Mit gondolsz? Megvágták a büdzsét, ahogy vártuk, és Károlyék
is megint kötözködtek.
– Kötözködtek?
– Úgy gondolják, nem értem meg őket. Én meg azt látom, hogy
akármit mondok, nem fogadják el. Már csak azért sem. És még
ők tartanak engem negatívnak és merevnek.
– Nem könnyű helyzet…
– Tudod, mi jár mostanában gyakran a fejemben? Kiskoromban
gyakran elkísértem a Hivatalba a nagypapámat. Ő volt a teljes
csapat vezetője. Engem is bevitt sokszor. Persze még csak tízéves
voltam, de tudod, mire emlékszem? A kisugárzására. Arra, hogy
olyan pozitív és jó hangulat volt körülötte, és bárhova belépett,
kedvesen fogadták. Persze viták, meg problémák ugyanúgy
akadtak ott is, és az is előfordult, hogy határozottan lépett fel,
de valahogy mindig megmaradt körülötte az... az... aura.
Az emberek nehéz helyzetben is elfogadták és mögé álltak.
Egyébként sokat sztorizott, méghozzá lebilincselően.
A munkatársak is imádták hallgatni. Tudod, amolyan jelenség volt.
– Hogy jutott ez most eszedbe?
– Hát, azon gondolkodtam, hogy mi lehetett a titka. Hogyan tudott
így hatni másokra? Vajon én is tudnám így csinálni?
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ISMERSZ OLYAT, AKI NAGYON ÉRT A SZAKMÁHOZ, JÓL VÁG AZ
ESZE, VISZONT HIÁBA NEVEZTÉK KI, SOHASEM LESZ VEZETŐ?

R

találkozunk a nemzetközi cégcsoport első

RITKÁN LÁTUNK OLYAN VEZETŐT, AKI A KOLLÉGÁIT
akár szemtől szemben, akár a teljes csapat

számú vezetőjével, aki megkérdezi, hogyan

előtt egyszerre képes inspirálni és irányítani.

mennek a dolgok a házunk táján. Mit tudunk

Miért nem evidens, hogy mit és hogyan kell

érdekeset, fontosat, emlékezeteset mondani

mondani ahhoz, hogy egyszerre legyünk

neki a nyolcadik emelet és a földszint között,

érdekesek, emlékezetesek és motiválóak?

hogy emlékezzen ránk?

Az ok egyszerű: sem az iskolában, sem
otthon nem tanították meg, hogyan kell

A KARIZMA AZ, ami miatt bizonyos embereket

karizmatikusan viselkedni. A szerencsések

követnek, és nem pusztán végrehajtják a

láttak jó példát. Mi a szerencséhez nem úgy

kéréseiket vagy éppen az utasításaikat.

állunk, mint sokan, ezért fejlesztettük ki a

Amennyiben a vállalat célja, hogy a külső

Karizmatikus Vezető tréninget.

partnerek számára vonzó jelenség legyen,
a karizmatikus menedzserek és vezetők
nem hiányozhatnak a képből. Az, hogy

EGY VEZETŐ MINDEN PILLANATBAN SZEREPEL.
Akár örül neki, akár nem. Akár lehetőségként

milyen nyomot hagyunk másokban, nagy

éli meg, akár fenyegetésnek fogja fel, egy

részben rajtunk múlik. Ennek a gondolatnak

munkanap minden percében véleményt

a befogadásához fejleszthető mintákra

alkotnak a viselkedéséről. Egyetlen jól eltalált

szedjük a karizmát, és szokatlan helyzetekben

mondat vagy történet dönthet egy-egy

teszteljük a meglévő képességeket. A

teljes csapat motivációjáról, egy beosztott

tapasztalatokra építve célozzuk az énazonos

karrierjéről vagy egy csoportos műhelymunka

karizma erősödését. Megtanuljuk bemutatni

eredményességéről. Túllépni a kishitűségen,

magunkat, a céget és a területünket is úgy,

gyorsan és magabiztosan kezelni a váratlan,

hogy arra emlékezzen is a másik. Behozzuk

esetleg ijesztő helyzeteket, könnyed

a történetmesélést az üzleti tárgyalásokba.

beszélgetést kezdeményezni egy konferencia

Rengeteget gyakorlunk, a tréning során a

szünetében, frappánsan válaszolni egy

résztvevők számára ismeretlenek adnak

támadó kérdésre, felkelteni és fenntartani

strukturált visszajelzést arról, hogy milyen

az érdeklődést magunk és a céljaink iránt.

nyomot is hagytak bennük.

Egy tipikus példával élve: a liftbe lépve
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TALÁLTUNK EGY MÓDSZERT,

akik a helyzettől független önbizalommal bírnak bármilyen személyközi helyzetben,

hogy megcáfoljuk a

akik nemcsak meggyőzőek, de lenyűgözőek is,

kétkedőket. Olyan vezetők

akik energiát adnak egy tárgyalónyi vagy akár egy konferenciateremnyi embernek,

képzése a célunk:

akik énazonos, pozitív nyomot hagynak és ez a távollétükben is működik,
akik képesek behozni a szenvedély vonzerejét.

A PROGRAM FŐBB TÉMÁI
T
 anulható, vagy velünk születik? Karizmamítoszok,

Érzelmi stimuláció, több, mint információátadás

önbizalom és rátermettség

Pozitív energiák az inspiráció szolgálatában:

M
 inden pillanatban szereplünk

hogyan teremtsünk alkotó légkört magunk körül?

S
 zemélyes kapcsolódás bratyizás nélkül

A mesterkommunikátorok titkai: történetmesélés

A
 karizmatikus alapműködés: Láng, Szellem,

Személyes karakter, személyes brand

Szabad

Értekezletek másképp: meetingek és inspiráció

A PROGRAM VÁRHATÓ EREDMÉNYEI
FEJLESZTETT KOMPETENCIÁK
FEJLESZTETT KPI-OK

Személyes meggyőzőkészség
Konfliktuskezelés

Dolgozói elkötelezettség

Delegálás, bevonás

Belső és külső „ügyfél-elégedettség”

Prezentációs készség

„Projekthatékonyság”

A kollégák támogatása, biztatása

Brandérték, brandhűség

Kapcsolatteremtés

Toborzási hatékonyság

Projektmenedzsment

GYAKORLAT–ELMÉLET ARÁNY:

10%

90%

www.actionlab.hu
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BLENDED TRÉNINGFOLYAMAT
DIGITAL

30

LIVE TRAINER

6-15
HÉT

BLENDED FEJLESZTÉS

PERC / FŐ

KICK OFF
Ismerd meg, mi vár rád!

60

PERC / FŐ

RAKTÍV SOROZ
E
T
N

Tapasztalj, oszd meg, fejlődj!

NAP

NAP

ÉSEK
T
LD E

EPIZÓD

BÁLTEREM
WORKSHOP

III.

NAP

NAP

NAGY LÉTSZÁM
ESETÉN

GYAKORLÓ ACTION SESSION

BÁLTEREM WORKSHOP

Próbáld ki, építsd be a
professzionális visszajelzést!

Éld át nagy csoportban,
fejlesszétek egymást!

UTÁNKÖVETÉS

TEAM COACHING

KÜ

MINI360
„Miben fejlődjek?”
– kérdezz meg
öt fontos embert!

30
PERC /

TUDÁS
PR

10

PERC / FŐ

II.

ACTION
SESSION

8 EPIZÓD
ÓBA

Nézz tükörbe, kapj profi
visszajelzést!

I

DISCOVERY SESSION

KIS LÉTSZÁM
ESETÉN

TRÉNING

GYAKORLÁS / TESTRESZABÁS

TANULÁS / TUDÁSÁTADÁS

AT

ELŐKÉSZÍTÉS

I.

Az utánkövetés módja függ a választott tréning témájától
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DIGITÁLIS, ÉLŐ ÉLMÉNY

a felhasználók egy funkcióvesztés nélküli tréningen,

KLASSZIKUS,
SZEMÉLYES
CLASSROOM
ÉLMÉNY

vagy fejlesztési folyamaton vegyenek részt:

Hosszú éveken át

A távoli tréningtartáshoz egy olyan platformot
alakítottunk ki, mely lehetőséget nyújt arra, hogy

k
 özvetlen kommunikáció a trénerrel

éltünk át fejlesztéseket

p
 áros és kiscsoportos feladatok

élőben, közösségben,
osztályteremben. Persze

o
 nline, multimédiás, interaktív munkafüzet

ennek mindig meglesz

k
 özösen készített dokumentumok

a maga varázsa, még, ha

s zituációs gyakorlatok,

a szerepe – a technológia

„ felkészített idegenekkel” folytatott

előretörése miatt –

beszélgetések visszajelzéssel

érezhetően csökkeni is

h
 ome office kompatibilis

fog a jövőben.

AZ ACTIONLAB DIGITÁLIS
PLATFORMJÁN MINDEN CSATLAKOZÁSI
PONT, TUDÁSANYAG, SZEMLÉLTETŐ
VIDEÓ, ILLETVE AZ INTERAKTÍV
MUNKAFÜZET LEÍRÁSAI ÉS FELADATAI
IS ELÉRHETŐEK A RÉSZTVEVŐK
SZÁMÁRA.

blended

with
passion

www.actionlab.hu

Karizmatikus

VEZETŐ

KICK OFF

TUDÁSPRÓBA

Szeretjük megnyitni a Google térképet, mielőtt elindulunk

Felmérjük a résztvevők tudását, siker esetén

a hegyekbe pihenni, hogy lássuk, milyen hosszú és jellegű

indulhat élesben a gyakorlás.

út vár ránk. Megismerkedés, elvárásmenedzsment,
meglepetések minimalizálása, energiamenedzsment.

KÜLDETÉSEK
Adott időközönként (2-4 nap) küldünk egy-

DISCOVERY SESSION

egy küldetést, melyekben végigvesszük a

Sok módszer létezik annak feltérképezésére, hogy mit kell

tréning témáit, így a résztvevők újra átélik

fejleszteni. Ezen módszerek közül a Discovery Session adja

a történteket, ezúttal valós környezetben.

meg az egyik legpontosabban a fejlesztési irányokat.

A küldetésekről a jelentéseket a Future

A DS során a felmért kompetenciákat a valóságot szimuláló

Learning menedzsment rendszerbe várjuk a

helyzetekben két független értékelő vizsgálja. Több

résztvevőktől.

szem pedig többet lát. Kiderül, hogyan lesz szubjektív
véleményekből egy közel objektív. Így válik lehetővé, hogy

ACTION SESSION (1/4-1/2 NAP)

minden résztvevő az előre meghatározott kompetenciák

Gyakorlatba átültető és professzionális

és ezek pontos, viselkedésben megnyilvánuló leírása

visszajelző alkalom azok számára, akik

alapján, személyre szabott visszajelzést kapjon. A célja

az e-learningben már megértették, és

nem a mérés, hanem egy „tükörbe nézés” a tréning előtt.

elsajátították a fejlesztéshez szükséges

A konkrét cselekvésekhez, viselkedéshez kötött személyes

fogalmakat és koncepciókat, sőt azokat már

visszajelzés nagyobb elkötelezettséget, motivációt teremt

a küldetéseket követve saját maguknak

a változásra, fejlődésre.

visszajelezve már ki is próbáltak. Minimális
ismétlés, rengeteg gyakorlás visszajelzéssel.

MINI 360 FELMÉRÉS
A résztvevők megkérdeznek 6 embert, akinek

BÁLTEREM WORKSHOP

a véleménye fontos a számukra. A kérdés egyszerű:

(1/4-1/2 NAP)

mi az, amiben a kérdésfeltevő leginkább fejlődhetne

30 – 3 000 résztvevő számára, az e-learning

az adott fejlesztési témában.

tananyagot követő, elmélyítő, sokrésztvevős
workshopot tartunk.

E-LEARNING – INTERAKTÍV SOROZAT

A program célja, a személyes inspiráció, a

1-3 heti rendszerességgel interaktív sorozat formájában

csoportélmény, illetve direkt visszajelzések

érkező XXI-ik századi kaland, amely információt ad át,

gyűjtése a kollégáktól egymás számára a

inspirál, készségeket fejleszt, majd visszamér, miközben

feladatok során.

– a résztvevők szempontjából talán a legfontosabb, hogy
– „sorozatnézés élményt” okozva szórakoztat.

TEAM COACHING (1/4-1/2 NAP)

8 fejezet, 7–21 hét időtartamú fejlesztési folyamat,

Konkrét eseteket dolgozunk fel a fejlesztési

a teljes tréningtematikát felölelve.

folyamat során megismert módszertan alapján.
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BLENDED KÉPZÉSTEMATIKA
1. EPIZÓD – BEVEZETŐ
Kerettörténet indítása,
program áttekintése, elvárások

2. EPIZÓD

K ÜLDETÉS

ACTION SESSION 1.

T UDÁSPRÓBA

A
 z elvégzett epizódok tartalmának és küldetéseinek

A vonzó működés alapelemei: Láng, Szellem, Szabad

3. EPIZÓD

K ÜLDETÉS

T UDÁSPRÓBA

Érzelmi stimuláció, magas értékek

közös feldolgozása saját példákon keresztül

I.

„ Felkészített idegenektől” való visszajelzés
Főbb témák:

A vezetői karizma alapelemei

Érzelmi

stimuláció, magas értékek

4. EPIZÓD

K ÜLDETÉS

T UDÁSPRÓBA

K ÜLDETÉS

T UDÁSPRÓBA

Storytelling

5. EPIZÓD

ACTION SESSION 2.
A
 z elvégzett epizódok tartalmának és küldetéseinek

Szimpátiaszakasz

6. EPIZÓD

K ÜLDETÉS

T UDÁSPRÓBA

II.

Kapcsolódás, hagymázás

közös feldolgozása saját példákon keresztül
„ Felkészített idegenektől” való visszajelzés
Főbb témák:

Egy megbeszélés/interjú elindítása

Személyes kapcsolódás
stimuláció

7. EPIZÓD

K ÜLDETÉS

E-mailes és telefonos érzelmi

A figyelem és az érdeklődés felkeltése

T UDÁSPRÓBA

Kapcsolódott üzlet

8. EPIZÓD

K ÜLDETÉS

Grandfinale, összefoglalás

ACTION SESSION 3.

T UDÁSPRÓBA

III.

A
 z elvégzett epizódok tartalmának és küldetéseinek
közös feldolgozása saját példákon keresztül
„Felkészített idegenektől” való visszajelzés
Főbb témák:

A másik motivációinak megértése

Javaslatok megfogalmazása

Kifogáskezelés

Megállapodás
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VEZETŐ
ÁRAINK

PROGRAMELEMEK
E-LEARNING

65 000 HUF/fő

TRÉNING/
ACTION SESSION

ACTION SESSION /
TEAM COACHING

ACTION SESSION /
TEAM COACHING

(1/4 nap, max. 12 fő)

(1/2 nap, max. 12 fő)

179 000 HUF

325 000 HUF

(1 nap, max. 12 fő)

550 000 HUF/NAP

BÁLTEREM WORKSHOP

BÁLTEREM WORKSHOP

(1/2 nap)

(1 nap)

DISCOVERY
SESSION

488 000 HUF

750 000 HUF

65 000 HUF/fő

+ 2000 HUF/fő

+ 4000 HUF/fő

Kedvezmények
5 000 000 – 12 500 000 HUF
5%

12 500 000 – 20 000 000 HUF
10%

20 000 000 HUF felett
15%

TÁJÉKOZTATÓ CSOMAGAJÁNLATOK CSAPATOK SZÁMÁRA
8-12 fő
E-LEARNING

6-15 hetes fejlesztési folyamat

DISCOVERY
SESSION

ACTION
SESSION*

30-50 fő
E-LEARNING

6-15 hetes fejlesztési folyamat

DISCOVERY
SESSION

80% ACTION SESSION (3 nap)
20% BÁLTEREM WORKSHOP

*Választható opciók: 12 × 1/4 nap / 6 × 1/2 nap / 3 nap

2–3,5 M HUF
100-150 fő
E-LEARNING

6-15 hetes fejlesztési folyamat

DISCOVERY
SESSION

80% ACTION SESSION (3 nap)
20% BÁLTEREM WORKSHOP

10–15 M HUF

6–10 M HUF
500 fő
E-LEARNING

6-15 hetes fejlesztési folyamat

DISCOVERY
SESSION

50% ACTION SESSION (3 nap)
50% BÁLTEREM WORKSHOP

20–25 M HUF

AZ ÁRAK FORINTBAN ÉRTENDŐK, AZ ÁFÁT NEM TARTALMAZZÁK ÉS AZ AJÁNLAT KIKÜLDÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT
30 NAPIG ÉRVÉNYESEK. A tréneri díjak tartalmazzák a tréner(ek) díját, a szükséges technikai eszközöket,
írásos vagy digitális segédanyagokat, illetve az utazási költségeket (Budapest +50 km-en belül).
Nem tartalmazzák a szállást, a terembérletet, az étkezést és az egyéb járulékos költségeket.

www.actionlab.hu
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ACTIONLAB MIÉRTEK
Tünékeny dolog a szenvedély. Gyakran változik a tárgya,
az eredője.
Olyan szenvedélyeinkkel foglalkozunk, amelyek hosszú ideje
foglalkoztatnak, mozgatnak minket, amelyek állandóak.
Mivel az iskolában ezekre nem tanítottak meg minket, ezért
magunkon gyakorlunk, olykor komfortzónán

kívül

kísérletezünk, hogy jobbak legyünk.

Idegenekkel ismerkedünk, Szingapúrba

Pókerezünk, hogy jobb döntéseket hozzunk.

költözünk, hogy kiismerjük a vonzó működést,

Üzletelünk és tárgyalunk, hogy fejlődjünk a pókerben.

a karizmát, a bizalom kialakulásának

Figyelünk és elemzünk, megbeszélünk, utazunk, hogy

értsük

törvényszerűségeit.

az embereket, a környezetet.

Leszokunk a cigiről, hogy értsük: mitől

Az érzelmeket.

változnak az emberek, és miért nehéz
megváltozniuk.
Mi kell ahhoz, hogy fennmaradjon a
viselkedésváltozás.

Kutatjuk és gyakoroljuk, hogy
hogyan adhatnánk át. Kell valami
közeg, hogy másnak is megmutassuk, hogy
megtanítsuk. Mert

nem kell ezekre

születni. Meg is lehet tanulni.
A közeg az Actionlab. Magyarországon,
Szingapúrban, Kínában, Ausztriában és
Varsóban.
Egyelőre.
www.actionlab.hu

ÜGYFELEINK
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