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Hatalmas információs áradatban élünk... Ember legyen a talpán, aki a ránk zúduló üzenetekből 
képes kiszűrni azt, amire valójában szüksége is van. 
  
A magyar gazdaság élcsapatát jelentő sikeres kis- és közepes vállalkozások  körében is 
kulcskérdés, hogy  a rendkívül szűkös idejükben milyen forrásokból szerezhetik be a számukra 
tényleg fontos tudnivalókat. 
  
Hol és hogyan érdemes tájékozódni? Vállalkozóként Téged nem foglalkoztat, hogy honnan 
informálódnak az ügyfeleid/üzlettársaid? Hogy hol tudnád a leghatékonyabban elérni őket? 

 

Ha a válaszod "Igen!", akkor csatlakozz az "Így tájékozódom a világról" kutatásunkhoz, amely: 
  
📍📍 önkéntes és névtelen, 
📍📍 kitöltése legfeljebb 10 percet igényel. 
  
Fontos: a kutatásból származó információkat kizárólag tömegstatisztikai módszerekkel feldolgozva 
használjuk. 
  
Ha rászánod ezt pár percet, hálánk jeléül: 
  

🎁🎁 10% kedvezményt biztosítunk valamennyi ActionCOACH szolgáltatásra egy évig 
ÉS 

🎁🎁 Ha igényled, megosztjuk Veled a felmérés végeredményét is!  
  

Mindenképpen megéri!  
  

A kérdőív kitöltéséhez kattints a fenti képre vagy az alábbi linkre!  

Kitöltöm a kérdőívet! 🌟🌟  

 
 

https://actioncoach.hu/igy-tajekozodom-a-vilagrol-felmeres
https://actioncoach.hu/igy-tajekozodom-a-vilagrol-felmeres
https://actioncoach.hu/igy-tajekozodom-a-vilagrol-felmeres/


 

Az üzleti siker kiépítéséhez vezető 4 ÚT meghatározó eleme a tesztelés és mérés. Ha nem vagy 
megelégedve a vállalkozásod teljesítményével, és változtatásokon gondolkodsz... Állj meg egy 
pillanatra!  

  
"Ne változtass, csak akkor, ha tudod mérni!" 

Brad Sugars 
  
De mit kell mérni és tesztelni egy vállalkozásban ahhoz, hogy folyamatosan finomítani lehessen 
annak működését, azaz, hogy számottevő eredményeket lehessen elérni? 
  
A blogban csakis praktikus, gyakorlatias és könnyen megvalósítható megoldásokat 
kínálunk Neked a hosszú távú profit építéshez.  
  

Kattints és olvasd el a BLOG bejegyzést!  
Érdekel és elolvasom! 🌟🌟  

 
 

“Soha ne ígérj többet, mint amennyit képes vagy teljesíteni, 
de mindig nyújts többet annál, amennyit megígérsz.”  

  
Lou Holtz 

 
 

 

Stabilan jövedelmező vállalkozást szeretnél 2022-ben? 
  
Ajánljuk figyelmedbe a következő ActionCOACH Cégépítő Nap programot! Fejleszd tovább 
velünk a vállalkozásodat! 

Miért érdemes eljönni? 
  
✅ Jobban tudsz majd alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez a tőlünk tanult 
megoldásokkal. 
✅ Kiszámíthatóan növekvő profitot termelsz majd a vállalkozásodban jövedelmezőséget 
fejlesztő eszközeink alkalmazásával. 
✅Fizetőképességed folyamatos lesz az előre tervezhető cash-flow révén, amelyet 30 éve 
kidolgozott üzletfejlesztő módszereinkkel építhetsz fel. 
✅ A nap végén konkrét lépések listáját viszed majd magaddal a további fejlődéshez. 

https://actioncoach.hu/teszteles-es-meres
https://actioncoach.hu/teszteles-es-meres
https://actioncoach.hu/cegepito-nap


✅ Átláthatóan működő rendszert építesz fel a világ több mint 80 országában sikerrel 
bizonyított megoldásainkkal. 

Időpont: 
2022. március 24. csütörtök 9.30-16.00 

  
Helyszín: 

ActionCOACH 1095 Budapest, Boráros tér 7. 
  
Ne halogasd a jelentkezésed sokáig! A résztvevők számát 16 főben maximalizáltuk annak 
érdekében, hogy az interaktivitás mindenki számára biztosított maradjon! 
  

Különleges kedvezmény: 
Ha most március 4-éig jelentkezel a Cégépítő Napra 

  
25%-os kedvezménnyel regisztrálhatsz az eseményre 

  
mint a hírlevelünk feliratkozója, csak használd a regisztrációnál a CN2022 kuponkódot.    

Érdekelnek a további részletek! 🌟🌟  

 
 

 

NŐI VÁLLALKOZÓK!  
  

Érdemes figyelni a honlapunkat, követni minket a közösségi médiában! 
  

Hamarosan NAGY BEJELENTÉS várható!  

    

 
 

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/cegepito-nap
https://www.facebook.com/actioncoachhungary
https://www.facebook.com/actioncoachhungary
https://www.linkedin.com/company/actioncoach-magyarorszag/?viewAsMember=true


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. 
Közösségi média 
Kövess minket kedvenc közösségi média felületeiden és ne maradj le semmilyen újdonságról: 

    

Elérhetőségünk 
1095 Budapest Boráros tér 7. III. lh. 4. emelet 8. 
info@actioncoach.hu 
Miért kaptad ezt az emailt? 
Ezt az emailt a(z) [email] email címre küldtük a feliratkozásod kapcsán. 
Leiratkozás 
Ha nem szeretnél több ilyen emailt kapni tőlünk, kérlek [unsubscribe]a leiratkozáshoz kattints 
ide[/unsubscribe]! 
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