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Egyedül önmagában senki sem képes 
minden feladatot ellátni a 
vállalkozásában, hiszen ebben az esetben 
az energiáit sokkal inkább az üzletben való 
tevékenykedés emészti fel, ahelyett hogy 
annak építésével és fejlesztésével tudna 
foglalkozni. 
  
Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a 
megfelelő emberek álljanak a vezető 
mögött. 
  
Egy erős csapat megalkotás nélkül csakis 
nyögve-nyelősen haladhat a vállalkozás. 
  
Az E-book az 5 legfontosabb olyan hibát, 
vagy melléfogást mutatja be, amelyet a 
vállalkozások a növekedésük során 
rendre elkövetnek. 
 
  

 

   

Olvasd el és ha kell, változtass! 

Kérem az e-bookot!🌟 
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https://actioncoach.hu/wp-content/uploads/2021/10/ActionCOACH-Csapatepites-5-hibaja.pdf


 

   

Minden vállalkozó álma egy olyan 

munkahelyi környezet megteremtése, ahol 

jó hangulat uralkodik, halad a munka, kreatív 

energiák szárnyalnak és a csapat tagjai 

hatékonyan és motiváltan végzik a 

feladataikat, jól kiegészítik egymást. 

  

• Hogyan lehet ezt megvalósítani? 

• Hogyan hozhatod ki a legtöbbet a 

csapatodból? 

  

Ismered a DISC kommunikációs tesztet? 
 

Ennek az egyszerű tesztnek a kitöltésével már az állásinterjún fény derülhet arra, ki a 
legalkalmasabb az adott pozíció betöltésére! Olyan elemzést biztosít emberekről, amely 
alapján aztán megjósolható a várható viselkedésük csapatmunka, illetve egyéni 
munkavégzés közben. 
  
Röviden a DISC olyan felismerés, szemlélet, tudás, amely mindenkinek a hasznára 
válhat. 

  
Érdekel bővebben? A BLOG bejegyzésből minden kiderül! 

Elolvasom! 🌟 
 

Villám TIPPEK vezetőknek 
   

         

A leggyakoribb marketing hibák 
közül a No.7. ha nincs 
meghatározott költségkeret. 
  
Nem lehet elégszer hangsúlyozni 
a számok jelentőségét. Ahhoz, 
hogy bármilyen kampányt sikerre 
lehessen vinni, van néhány 
kérdés, amelyet minden esetben 
meg kell tudni válaszolni. 
  
Az egyik ilyen a marketing 
költségkeret, amelyhez két adatot 
kell alaposan ismerned a 
vállalkozásodban: mennyi a 

https://actioncoach.hu/disc-viselkedestipusok-a-munkahelyen
https://actioncoach.hu/20-marketing-hiba-no-7-nincs-meghatarozott-koltsegkeret
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action/transcript?language=hu


 

vevőszerzés költsége és mi  a 
vevőid élettartam értéke... 
  

Érdekel bővebben? Kattints, 
ha 

nem szeretnél lemaradni róla! 

 

Elolvasom! 🌟 
 

 

A csapatmunka javításához arra 
kell ösztönözni az embereket, 
hogy cselekedjenek, mégpedig a 
"miért?" meghatározásával. 
  
Simon Sinek az inspiráló 
vezetés egy egyszerű, mégis 
rendkívül erőteljes modelljét 
mutatja be ebben a TED-
előadásban. Miután megfigyelte 
és elemezte a sikeres vezetőket 
és politikusokat, felfedezett egy 
figyelemre méltó mintát abban, 
ahogyan ezek az emberek 
gondolkodnak, cselekszenek és 
kommunikálnak. 
  
Kíváncsi vagy miért inspirálnak 
minket egyes emberek 
másokkal szemben? 
  

 

Hallgasd meg az előadást! 

 

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://actionfranchise.hu/contact?utm_source=Newsletter&utm_medium=banner&utm_campaign=Kapcsolat+franchise+
https://actionfranchise.hu/contact?utm_source=Newsletter&utm_medium=banner&utm_campaign=Kapcsolat+franchise+


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/

