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Két napos vezetői tréningprogramunk Önnek szól,  

→  ha meg akarja tartani a fontos munkatársakat, és vezetőként hajlandó ezért 
extra figyelemre irányukban, 

→ ha egy irányba akarja állítani a csapatát,
→ ha aktivizálni szeretné a közepesen teljesítőket, 
→ és ha mindezért gazdagítani szeretné a vezetési stílusát.
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A program szakembere: 
Lapu Klára PCC – Közgazdász, Kommunikációs tréner, Change Management tanácsadó, szervezeti kultúra 
tanácsadó, ICF minősített business coach, megoldásfókuszú teamcoach 

Munkatársak megtartása és motiválása
MILYEN VEZETÉSI STÍLUS A NYERŐ?

Egyének testre szabott vezetése Csapatok motviáló vezetése

A két nap tartalmából
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Egyének testre szabott vezetése1. NAP
PROGRAMJA

Csapatok  motviáló vezetése

- Mire van szükség ahhoz, hogy egy csapat kihozza magából a legjobbat? 
-  Tipikus szerepek és dinamikák egy csoportban/csapatban, és ezek kezelése
- Konfliktuskezelés a csapatban – mit tehet a vezető? 
- Hogyan facilitáljunk megoldásfókuszú beszélgetéseket, meetingeket? 

2. NAP
PROGRAMJA

- Mi motiválja az embereket,  és mi nem a munkahelyen és a munkában? 
- Munkavállalói típusok és a 4 teljesítménykategória
- Hatékony vezetés a különböző típusokkal – esettanulmányok
-  Demotiváló és inspiráló vezetői viselkedések – mit érdemes abbahagyni, 

folytatni, elkezdeni?
-  Mit tehetünk, hogy a munkatárs felelősséget vállaljon? – Megmondás 

1992  óta foglalkozik vállalati tréningek, workshopok, coachingok, training-on-the Job tartásával. 2000 óta 
Change menedzsment folyamat-tanácsadással (PWC London), 2004. óta vezetői coachinggal, 2007 óta szerve-
zeti kultúrafejlesztési tanácsadással. Business Coachingot tanít a BGE-n, és vendégelőadó a Corvinus Egyetem 
Humán Menedzser és HR Business Partner szakán. Munkája: tréningek, workshopok kifejlesztése és vezetése, 
egyéni és teamcoaching, AC és DC folyamatok kidolgozása és kivitelezése. Legtöbbet vezetőkkel, különféle 
csapatokkal, értékesítésben, ipari gyártásban dolgozó munkatársakkal dolgozik. 

A program szakembere: 
Lapu Klára PCC – Közgazdász, Kommunikációs tréner, Change Management tanácsadó, szervezeti kultúra 
tanácsadó, ICF minősített business coach, megoldásfókuszú teamcoach 
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Ügyfélszolgálat: Ludman-Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Lukácsi Ágnes 06-70/703-5465

Marketing: Tóth Barbara 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak
2018. MÁJUS 11-IG 2018. MÁJUS 12-TŐL

Ár Megtakarítás Ár
q  MUNKATÁRSAK MEGTARTÁSA ÉS MOTIVÁLÁSA: 

2018. JÚNIUS 26-27., BUDAPEST 169.000 Ft 30.000 Ft 199.000 Ft
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