
 
 
 

 
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

 
 
 
 
1) A pályázat címe:  

 

Vezetőképzés 
 
A program alcíme:  
 

„Fiatal vezetők, frissen kinevezett vezetők, 
 illetve a vezetői utánpótlás  

kompetencia-fejlesztése  
a versenyképesség javítására, 

a cégszempontból kritikus, stratégiai képességek 
fejlesztésével” 

(komplex képzési program) 
 

 
2) A pályázat kiírója:  
 
 

WWW.MENEDZSERGURU.HU 
a STRATÉGIA Menedzsment Tanácsadó Kft., 
az Európai Üzleti Iskola 
és az Európai Vezetőképző Akadémia szakmai portálja 
 
1539 Budapest, Pf.: 625. 
Tel:    06(1)33-60-834           
Tel:    06(1)48-80-247 
E-mail: info@menedzserguru.hu 
 
 
 
 
3) A pályázat célja:  
 
 
Egyetlen cég/szervezet sem válik hatékonnyá és eredményessé, ha a benne 
dolgozó egyén nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, és ezeket nem 
alkalmazza készségszinten. 
 



A pályázat kiírója szempontjából a program: misszió. 1991-től több mint ezer 
céggel (nagyvállalatokkal és KKV-kkal egyaránt) valamint egyéb szervezettel 
(pl. bankokkal, minisztériumokkal, kormányzat alá rendelt hivatalokkal) 
kerültünk kapcsolatba. Ezektől a cégektől és szervezetektől több mint 10 ezer 
résztvevő vett részt programjaink valamelyikén. Több, mint 300 egyedi 
programot (tréningek, szemináriumok, konferenciák) alkottunk meg, vagy 
fejlesztettünk ki megbízásból.  
 
Eddig mintegy ezer főnél végeztünk vezetői sikertényező vizsgálatot, és 
mintegy másik ezer fővel készítettünk négyszemközti interjút a munkájukhoz 
kötődően. 
 
Mint előbbiekből látszik, amellett, hogy sokat nyújtottunk, sokat is tanultunk az 
ügyfeleinktől és megbízóinktól. 
 
 
 
Most - ezeknek a több mint 25 év alatt felhalmozódott tapasztalatoknak az 
alapján - összeállítottunk egy speciális, komplex vezetőképző programot, ami a 
komplexitásban rejlő szinergiahatás következtében a vezetői munkát 
jelentősen megkönnyíti. 
 
Minden cég/szervezet működése szempontjából meghatározó, hogy vezetői 
milyen személyes szellemi és fizikai kapacitással, szakmai tudással, 
feldolgozott tapasztalattal, és vezetői készségpotenciállal rendelkeznek. 
 
Ez a vezetői hierarchia minden szintjére igaz, mivel az igazi sikertényezők az 
emberek. 
 
A 4x3 plusz 1 napos, összesen 13 napot igénybevevő vezetőképző program 
fejleszti a résztvevők vezetői kompetencia-készségeit, feldolgozza és 
rendszerbe helyezi a résztvevők eddig megszerzett tapasztalatait, növeli 
személyes feladat-teljesítési kapacitásukat.  
 
Nem utolsósorban megfelelő mennyiségű cégfejlesztési, szervezetfejlesztési, 
önfejlesztési és gazdasági háttér információkkal látjuk el a résztvevőket annak 
érdekében, hogy munkájukat mindig megújulni képesen, lényeglátóan, 
kimagasló színvonalon lássák el. 
 
 
Ezzel teljesül a program célja. A program elvégzése után a komplex 
programban rejlő szinergiahatás következtében a résztvevők sokkal 
hatékonyabban, eredményesebben és innovatív módon végzik majd a jövőben 
a munkájukat. A képzésben való részvétellel a hallgatók valamennyi, a vezetői 
és a cégsiker szempontjából releváns kompetenciája fejlődik. 
 
A programban maximum 60 fő számára tudunk részvételt biztosítani. 
 
 
4) A program ismertetése 

  
 
(1) Tréningek (készségfejlesztés): 
 

 

● „Vezetői és vezetési technikák” (2 napos, 2x8=16 órás intenzív tréning) 

● „Munkatársak motiválása és teljesítményértékelése” (2 napos, 2x8=16 órás intenzív 
tréning) 



● „Az innováció-orientált cégműködés és vezetés” (2 napos, 2x8=16 órás intenzív 
tréning) 

● „Prezentációs technika és előadói készségfejlesztés” (2 napos, 2x8=16 órás intenzív 
tréning) 

● „Professzionális értékesítés” (1 napos, 8 órás intenzív tréning) 

● „Élményalapú értékesítés és élménymarketing” (1 napos, 8 órás intenzív tréning) 

● „Hogyan hozzuk ki magunkból a legjobb teljesítményt?” (1 napos, 8 órás intenzív 
tréning) 

● „Cég- és önmenedzselés” (1 napos, 8 órás intenzív tréning) 
 
 
(2) Előadások (új ismeretek, új látásmód, gondolkodás- és szemléletfejlesztés): 
 

● „A cég/szervezeti működés sikertényezői” 
● „A szervezetfejlesztés lehetőségei az állandóan változó körülmények között” 
● „A személyes, vezetői sikertényezők” 
● „A korszellem, amiben dolgozunk, működünk és élünk” 
● „A kreatív alkotás folyamata” 
● „Hogyan váljunk szeretetmárkává?” 

  
(3) Elméleti tananyag (a tananyagot biztosítjuk): 
 

• Feladatmenedzsment 
• A munkatársak motiválása és teljesítményértékelése 
• Személyközi kommunikáció és prezentációs technika 
• Projektszervezés és időgazdálkodás 
• Csapatépítés 
• Vezetői stratégia alkotás 

  
(4) Workshop: 
 

A kreatív workshop a tanultak alapján történik, "Cégem jelenlegi és jövőbeni működésének 
sikertényezői: a cégemben rejlő lehetőségek" címmel, utolsó oktatási napként. Ezen a 
napon adjuk át a program elvégzéséről szóló tanúsítványokat is. 

 
 
 
 

5) A képzési program időpontjai és időtartama:  
  

 
Oktatási napok: 

2018. December 5-6-7. (Sze-Cs-P)  
 
2019. Január 16-17-18. (Sze-Cs-P) 
 
2019. Február 6-7-8. (Sze-Cs-P)  
 
2019. Március 6-7-8. (Sze-Cs-P)
 
2019. Március 22. (P)

 
A képzési napokon a programok minden alkalommal reggel 9 órakor kezdődnek és 16 órakor 
fejeződnek be. Délelőtt és délután is tartunk egy-egy 15 perces szünetet, délben pedig 60 perces 
ebédidőt. 
 
Céghez / szervezethez kihelyezett formában: 
Időpontok előzetes egyeztetés alapján, legalább 12 fő jelentkeztetése esetén 



 
Megjegyzés: Ha valaki valamelyik programrészen nem tud részt venni, a következő 
kurzuson pótolhatja. 
 

 
6) A nyitott képzési program helyszíne: 
 

● Budapest 
 
 

7) Részvételi korhatár:  
 

Nincs. 
 
 
8) A pályázati jelentkezés határideje:  

  
2018. November 29. (Cs) 

 
 
 

9) A kedvezményes részvételi lehetőség formája – pályázati 
kedvezmény:  

 
# A "Vezetői és vezetési technikák" c. 2 napos, 2x8=16 órás 
intenzív tréning díja: 120.000.- Ft/fő + Áfa 

# A "Munkatársak motiválása és teljesítményértékelése" c. 2 
napos, 2x8=16 órás intenzív tréning díja: 120.000.- Ft/fő + Áfa 

# „Az innováció-orientált vezetés” (2 egész napos tréning) 120.000.- Ft/fő + Áfa 

# A "Prezentációs technika és előadói készségfejlesztő tréning" 
c. 2 napos, 2x8=16 órás intenzív tréning díja, amelynek során a 
résztvevők gyakorlatairól videofelvétel készül: 160.000.- Ft/fő + Áfa 

# A „Professzionális értékesítés” c. 1 napos, 8 órás intenzív 
tréning díja: 70.000.- Ft/fő + Áfa 

# Az „Élményalapú értékesítés és élménymarketing” c. 1 napos, 
8 órás intenzív tréning díja: 70.000.- Ft/fő + Áfa 

# A „Hogyan hozzuk ki magunkból a legjobb teljesítményt?” c. 
1 napos, 8 órás intenzív tréning díja: 70.000.- Ft/fő + Áfa 

# A "Cég- és önmenedzselés" c. 1 napos, 8 órás intenzív 
tréning díja: 70.000.- Ft/fő + Áfa 

# A workshop díja (1 napos, 8 órás program): 70.000.- Ft/fő + Áfa 

Összesen: 870.000.- Ft/fő + Áfa 

Pályázati kedvezmény max. 60 fő számára: -540.000.- Ft/fő 

A pályázat nyertesei által fizetendő összeg: 330.000.- Ft/fő + Áfa 

Saját erő: 38 %, pályázati kedvezmény: 62 %. 
 
 

9/A) Mit tartalmaz a kedvezményes részvétel díj? 
 



A képzési program megtartását, valamint az oktatási anyagok ellenértékét.  
 
Étkezési és ellátási költséget, valamint parkolási díjat a részvételi díj nem tartalmaz. 
 
Étkezési lehetőség: a la carte a szálloda éttermében, illetve a környékbeli 
étkezőhelyeket, gyorséttermeket tudjuk ajánlani. (Délben egy órás ebédidőt tartunk.) 
 

 
 

10) Információs telefonszám: 
 

06-1-488-0247 
 
 

11) Jelentkezés: Online 
 
A pályázatok értékelése folyamatosan, a beérkezés sorrendjében történik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


