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„A siker nem a boldogság kulcsa. 

A boldogság a siker kulcsa. 

Ha szereted, amit csinálsz, akkor sikeres leszel.“ 

  
Albert Schweitzer 

  

 

  
Albert Schweitzer szerint sikeresnek mondanád 
magad? Netán olyan pontra érkeztél a szakmai 
életedben, amikor valami újba kezdenél? 
  
Fontolóra vennél egy új üzleti lehetőséget? 
Érdekel az üzleti coaching? 
  
Az ActionCOACH Podcast aktuális adása ezt a 
kérdéskört járja körül, összegyűjtve a szerte a 
világban igencsak népszerű franchise üzleti 
modell melletti legfőbb érveket. Néhány 
szempont: 
  

☑ a sikeres üzleti koncepció átvétele csökkenti a 
kockázatot melyet egy új vállalkozás indítása 
okozhat 

☑ az átvevő viszonylag alacsony 

tőkebefektetéssel használhat egy már 
bevezetett és ismert márkanevet 

☑ a franchise tulajdonos segíti az üzlet indítását 

☑ az átadó nem csak betanítást biztosít franchise 
partnerének, de folyamatos segítségnyújtást, 
további képzéseket is. 

 

   

A továbbiakért hallgasd meg az adást, 
a számodra legkényelmesebb helyen! 

  
 

Meghallgatom az Apple 
Podcasts-en! 

 

 

Meghallgatom a Podbean-en! 
  

Meghallgatom a Google 
Podcasts-en! 

 

 

Meghallgatom a Spotify-on! 
  

Érdekel, milyen lenne ActionCOACH franchise partnerré válni? 

https://actioncoachmagyarorszag.podbean.com/e/franchise


  
De bizonytalan vagy, hogy tényleg ez a Te utad? 

  
Segítünk! 

  
Töltsd ki ezt a tesztet és kiderül! 

  

. 
  

. 
  

 

   

Számos oka van annak, hogy világszerte már 

több mint 1200-an döntöttek úgy, hogy 

ActionCOACH franchise partnerré válnak. 

  

Ismerd meg azt a 10 legfontosabbat, amiért 

érdemes! 

⭐No.1. Az ActionCOACH Világelső az üzleti 

coaching területén. A Global Gurus, a Global 

Franchise Awards és a Forbes is elismerte, mint 

az üzleti coaching területén vezető szerepet 

betöltő céget! 

⭐No.2 Bevált rendszere több mint 25 éve van a 

piacon 

⭐No.3. Nagy formátumú franchise hálózat, több 

mint 1200 üzletfejlesztővel, több mint 80 

országban – és egyre csak növekszik.. 

... a többiekért kattintani kell! 

 

Győződj meg magad az előnyeiről! 

 

Érdekel! 🌟 
 

 

Villám TIPPEK vezetőknek 
  

 

         

https://bit.ly/3zNDP5d
https://bit.ly/3zNDP5d
https://actioncoach.hu/franchise/?utm_source=Newsletter&utm_medium=button&utm_campaign=blog++klikk&utm_id=Blog+Franchise
https://actioncoach.hu/20-marketing-hiba-no-5-csak-egy-marketing-strategia
https://edesviz.hu/konyvek/onfejlesztes/brendon-burchard-sikeres-emberek-kiemelkedo-szokasai/?gclid=CjwKCAjw-sqKBhBjEiwAVaQ9a3UXJ2qhuzVKJrcEoUecG22UP_UNSSjYUiB3ig7fpsrbjJ3s6uiJ4xoC3s4QAvD_BwE


 

A leggyakoribb marketing hibák közül a 
No.5. csak egy marketing stratégiára 
építeni. 
  
Ha csak egy stratégiád van, akkor nincs 
mihez nyúlni, ha az rosszul teljesít. 
Érdemes minden eshetőségre felkészülni! 
  
Alkalmazd az ActionCOACH 5 utas 
modelljét, dolgozz ki 5 különböző 
stratégiát minden részhez! Nekünk egy 
350 stratégiából álló listánk van és abból 
válogatunk! Érdekelnek a részletek? 
  

Érdekel bővebben? Kattints, ha 
nem szeretnél lemaradni róla! 

 

Elolvasom! 🌟 
 

 

Brendon Burchard, korunk egyik 
legszélesebb körben követett 
személyiségfejlesztő trénere, a New 
YorkTimes első számú bestseller 
szerzője. 
A SIKERES EMBEREK KIEMELKEDŐ 
SZOKÁSAI című könyvében hat 
kulcsfontosságú szokást emel ki a siker 
érdekében (illusztrációkkal, aktuális 
kutatási adatokkal, gondolatébresztő 
gyakorlatokkal alátámasztva) Ezek: 
1. lásd tisztán a helyzetet, 
2. teremtsd meg a megfelelő energiát, 
3. emeld a szükségletet, 
4. növeld az eredményeket, 
5. építs befolyást, 
6. mutass bátorságot. 

 

Olvasnál róla bővebben? 

 

Itt megtalálod! 🌟 
 

   

. 
  

 

  
Érdekel milyen lenne ActionCOACH franchise partnerré válni? 

  
Érzel erőt / energiát magadban, hogy üzleti coach legyél? 

  
Beszéljünk róla! Lépj velünk kapcsolatban! 

  

  

ActionCOACH Magyarország 

  

. 
  

Ez a kiadvány az ActionCOACH Magyaroroszág üzleti tájékoztatója, elsősorban üzleti 
partnerei és jövendőbeli üzleti partnerei számára készült, valamint azok kapják, akik 
előzetesen feliratkoztak hírlevelünkre. 

https://actioncoach.hu/kapcsolat?utm_source=Newsletter&utm_medium=banner&utm_campaign=L%C3%A9pj%21&utm_id=Kapcsolat
https://actioncoach.hu/kapcsolat?utm_source=Newsletter&utm_medium=banner&utm_campaign=L%C3%A9pj%21&utm_id=Kapcsolat


A kiadványban szereplő javaslatok, üzleti megoldások az ActionCOACH kipróbált, 
többszörösen tesztelt szakmai innovációi, de valóságos üzleti környezetben való 
alkalmazásuk során bekövetkező profitnövekedéshez a coaching-szolgáltatás igénybe 
vétele nélkül semmilyen felelősséget nem vállalunk! 
A kiadvány munkatársaink és a szerkesztő legjobb tudása és a pontos tájékoztatás 
igényének maximális figyelembevételével készült, minden olvasói visszajelzést köszönettel 
fogadunk. Hasonlóképp a kiadvány színvonalának a folyamatos növelését szolgálja, ha 
olvasóink megosztják velünk véleményüket, javaslataikat. 

U.i.: Mi is utáljuk a spam-et, ezért soha nem küldünk kéretlen levelet, az Adatkezelési 
Szabályzatunkat ezen a linken tudod elolvasni. 
Ha pedig nem szeretnél több hírlevelet kapni tőlünk, kattints a [unsubscribe] 
linkre[/unsubscribe]! 
[checkopen] 
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info@actioncoach.hu 

   

  

  

 

www.facebook.com/actioncoach.magyarorszag 
 

  

 

 

  

  

 

  

 

http://actioncoach.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

