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VAGÁNY VEZETŐ



Vagány Vezető szerintünk az, aki

hivatásnak tekinti a vezetést, és hisz

abban, hogy ez egy végtelen tanulási

folyamat, lehetőség hogy saját

magából, az embereiből a legjobbat

hozza ki. Aki tisztában van azzal, hogy

az értékrendje, személyisége,

önismerete, tudatossága és érzelmi

intelligenciája nagyban befolyásolja

vezetői hitelességét és

eredményességét. Akinek van

küldetése, ügye, vagy aktívan keresi

azt. Aki bátran vállalja az álarc nélküli

énjét, akkor is, ha nem növeli ezzel a

népszerűségi indexét. Aki

megtapasztalta, hogy a bizalom saját

magában, az embereiben mindennek az

alapja és hajlandó tudatosan dolgozni

rajta. Aki törekszik rá, hogy mindenféle

helyzetben tükörbe tudjon nézni.



ÖNISMERET - 1. és 2. hónap
HITELESSÉG - 3. és 4. hónap
SEBEZHETŐSÉG - 5., 6. és 7.
hónap
BIZALOM - 8. és 9. hónap
EGYÜTTMŰKÖDÉS - 10., 11. és
12. hónap

A program témái:
 

A program egy éves vezetőfejlesztő
program havi bontásban. Olyan

témákat veszünk sorra, amik a 21.

században szükségesek a vagány

vezetéshez. Annak érdekében, hogy

az eredmény tartós, a vagányság

hiteles legyen a témákkal több

hónapon keresztül foglalkozunk. A

témák egymásra épülnek, de külön is

igénybe lehet őket venni. 

Aki Vagány Vezető szeretne lenni és

elkötelezi magát, egy választott

coach-csal és más vezetőkkel tud

végigmenni az úton.  



Adott témához kapcsolódó inspirációs

anyag, gyakorlatok munkafüzet

jelleggel

Egyéni és csoportos coaching

alkalmak a választott coach-csal

Videók az 5 témában

Meetupok más vezetőkkel

Interjúk a témákban elismert

vezetőkkel

A témákhoz illeszkedő minőségi

illóolajok

A program tartalma:
 



Inspirációs anyagok, gyakorlatok 
1 alkalommal 60 perces coaching a
választott coach-csal - vállalati
csomag esetén 1 csoportos coaching
alkalom
Videótartalom

Így néz ki egy havi
Alapcsomag tartalma

 

Inspirációs anyagok, gyakorlatok 
2 alkalommal 60 perces coaching a
választott coach-csal - vállalati
csomag esetén 1 egyéni és 1
csoportos coaching alkalom
Videótartalom
Interjú elismert vezetőkkel a témában
A témákhoz passzoló illóolaj

Így néz ki egy havi 
 Bevállalós Csomag tartalma

 

Szakmai partnerink profiljai, 360 fokos
felmérései: Genos EQ felmérés, Persolog
DISC, Profiles PXT, Checkpoint ...

Extrák

A program egyéni és vállalati programként is
elérhető. Vállalati program esetén egy
csoportban max 6 fő vezetővel dolgozunk. 



A program magas minőségét a beINSPIRE
csapata biztosítja, akik coachok, trénerek,
vezetés- és szervezetfejlesztési tanácsadók,
pszichológusok. 10-15-20 éves
tapasztalattal rendelkeznek, a módszertani
eszköztáruk széleskörű. 

A program szakmai vezetője Tóth
Annamária, aki 2016-ban az ICF Év coacha
lett, közel 3000 coacholt órája van és
számos vezetésfejlesztési program
vezetője, coachok, trénerek képzője. 

A témák elméleti hátterét a sok éves
szakmai gyakorlat mellett többek között az
alábbi szerzők, módszertanok biztosítják:
Brene Brown, Simon Sinek, Daniel
Goleman, dr. Buda László, Viktor Frankl,
Edit Eva Eger és még sokan mások... 

Részletes referenciákat kérésre küldünk. 



Vagány Vezető
egyéni program 

 

Az összes téma anyaga, videótartalma
24 alkalommal egyéni coaching
Az összes interjúhoz hozzáférés, melyek
elismert vezetőkkel készültek a témákban
Az összes meetup-on részvételi lehetőség
Az adott témákat erősítő minőségi illóolajok
Ajándék vagány business portré fotózás
Vagány Vezető közösségbe tagság

Éves Bevállalós program
999.000,- Ft*

Éves Alap program
 399.000,- Ft*

Az összes téma anyaga, videótartalma
12 alkalommal egyéni coaching
A meetupokra kedvezményes
részvételi lehetőség
Vagány Vezető közösségbe tagság

*A díjak ÁFA mentesek. 

Az 5 témákra külön is el lehet köteleződni hónapoktól
függetlenül, ennek részleteit szívesen megosztjuk, akit
érdekel. 



Vagány Vezető
vállalati program 

 

Az összes téma anyaga, videótartalma
6 alkalommal/hónapban egyéni coaching mind a
6 vezető részére, 6 alkalommal/ hónapban
pedig csoportos coaching 
Az összes interjúhoz hozzáférés, melyek
elismert vezetőkkel készültek a témákban
Az összes meetup-on részvételi lehetőség
Az adott témákat erősítő minőségi illóolajok
Ajándék vagány business portré fotózás
Vagány Vezető közösségbe tagság

Éves Bevállalós program 
6 fő részére

4.999.000,- Ft*

Éves Alap program
6fő részére

1.799.000,- Ft*

Az összes téma anyaga, videótartalma
12 alkalommal csoportos coaching
A meetupokra kedvezményes
részvételi lehetőség
Vagány Vezető közösségbe tagság

*A díjak ÁFA mentesek. 

Az 5 témákra külön is el lehet köteleződni hónapoktól
függetlenül, ennek részleteit szívesen megosztjuk, akit
érdekel. 



Vagány Vezető
program biztosítékai

 

A program eredményességéért az éves
program végén 50%-os visszafizetési
garanciát vállalunk, amennyiben nem történt
meg az a változás, amit a vezető
megfogalmazott magának, amellett, hogy
minden programon részt vett és minden
gyakorlatot elvégzett. 

A program megalkotói saját maguk is
végigmennek a folyamaton, ezzel is a
sebezhetőség és hitelesség fontosságát
erősítve. Minderről a témákhoz kapcsolódó
meet-upokon, és az év során megjelenő
blogokban számolnak be. 

Tóth Annamária
toth.annamaria@beinspire.hu

+36-30-901-1116

További információ
és kapcsolat

 


