
Bajnok program



Kik vagyunk?

Az egész szervezetet átfogó és annak minden elemére hatással bíró humán
folyamatok szakértői vagyunk.

Partnerek abban, hogy a szervezet humánerőforrása
megfelelő képességgel és tudással, 

fizikai és lelki egészséggel,
motivációval, értékekkel és elköteleződéssel, 

innovatív és rugalmas hozzáállással, 
az együttműködések adta többlettel

segítsék a tulajdonosok, a cégvezetés, az alkalmazottak és a szervezet 
egészét értékteremtésében, küldetése teljesítésében.

https://www.youtube.com/watch?v=RL0eZxIetio

https://www.youtube.com/watch?v=RL0eZxIetio


Miért éppen Bajnok Program?

A professzionális sport és a vállalakozói lét között számos párhuzamot
találni. Célokat kell kitűznünk, stratégiát kell kidolgoznunk a céljaink
elérésére, mindehhez motiváltnak kell lennünk, de sok esetben mégis
elakadunk.
Problémákat élünk meg, stresszt kell kezelnünk, időnként pedig
újratervezünk.
A sportban mindez hatványozottan is igaz. Néha a másodperc töredékén
múlik a siker. A sportolói tűz, az extrém munkabírás, a kiemelkedő
sporteredményekhez vezető eszközök a vállalkozói lét során is sikerre
vezetnek.

Hogyan? Ezt mutatjuk meg ezen a 4 x 1 napos tréningen.



A tréning különlegessége

A program olyan páros tréneri vezetéssel történik, ahol két szakma 
találkozásából egy eredeti és izgalmas tartalom valósul meg:

Mihály személyében egy volt atléta saját élményein keresztül mutatja be az
élsportoló számára jól bevált és a vállalkozásvezetésben is kitűnően
alkalmazható, sikerre vivő módszereket.
Gabriella trénerként, coachként, Thomas DISC szakértőként
segít tudatosítani e módszerek vállalkozásban alkalmazhatóságát, egyéni és
céges szintű beépítését.

Peuker Gabriella, HR fejlesztési szakértő, tréner, (team)coach, facilitátor
http://globalhrpartner.hu/member-category/munkatarsaink/

Zsiros Mihály, sportmenedzser, PhD hallgató, volt élsportoló
http://globalhrpartner.hu/member-category/szakerto-csapatunk/
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Főbb témakörök

• Célkitűzés és a visszafelé tervezés, teljesítmény és/vagy működési célok;
• Az egyéni sportteljesítmény mögött lévő látható és láthatatlan

csapatmunka – az egyéni célok és a csapatcélok összhangja;
• Amatőr vagy profi? – döntések és választások: a 24 órás sportoló és a 24

órás vállalkozás vezető;
• Motivátorok;
• Mindennapi stresszeink - rapid stresszkezelés;
• Sikereink és kudarcaink megélése - az érzelmi hullámvasút kezelése, lelki

benzinkút;
• Hogyan jussunk minél előbb túl a problémákon? - néhány megoldás

orientált módszer.



És amitől még különleges lesz…

 A képzés keretében minden résztvevőnek Thomas DISC magatartás
profil elemzést végzünk.

 A profil elemzést skype-on, az első képzési nap után, személyesen is
átbeszéljünk, lehetőséget adva kérdezni és a saját erősségeket,
motivátorokat alaposabban is megismerni.

 Az egyéni célkitűzést és motivációt érintően a második képzési nap után
skype-on minden résztvevővel személyesen konzultálunk, hogy az
egyéni célok teljesülését még inkább támogassuk.

 A képzési program során alkalmazunk olyan technikákat, amelyeket
indirekt módon elsajátítva, a résztvevő a vállalkozása vezetésében
azonnal bevetheti.



Részvételi díj

A 4 x 1 napos tréning kedvezményes bevezető részvételi díja: 35 000 Ft + 
ÁFA (kizárólag ebben az időpontban)

Időpontja:
1. nap: 2015. augusztus 18. 9:00-17:00 
2. nap: 2015. szeptember 1. 9:00-17:00
3. nap: 2015. szeptember 15. 9:00-17:00
4. nap: 2015. szeptember 29. 9:00-17:00

A programot minimum 8 fő jelentkezése esetén indítjuk, a hatékonyság 
érdekében maximum 14 főt tudunk fogadni egy csoportban.



Jelentkezés és kapcsolat

Cím: 1149 Budapest, Egressy út 94/A.
Telefon: +36 70 395 5924
Email: info@globalhrpartner.hu
Weboldal: www.globalhrpartner.hu

Peuker Gabriella 
+36 70 395 5924
peuker.gabriella@globalhrpartner.hu

Zsiros Mihály
+36 20 777 4129
zsiros.mihaly@mipmanagement.hu
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