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Az év végéhez közeledve sokan mérlegre teszik az elmúlt hónapokat... Nálad mit mutatna egy
ilyen a mérleg?
Sikeres volt az idei év?
Egyáltalán mit jelent a siker? Lehet általánosságban meghatározni?
Annyi biztos, hogy nem spontán történik, minden esetben befektetést, erőfeszítést, összpontosítást
és elkötelezettséget igényel. És mit még?
Az ActionCOACHnál úgy gondoljuk, hogy van erre egy receptet! A siker receptje!
A hozzávalók:
ÁLMOK X CÉLOK X TANULÁS X TERV X CSELEKVÉS = SIKER
Ezek egymásra épülő lépések, ha kimarad akár egy is közülük, bármennyire is próbálkozol, nagy
a valószínűsége, hogy nem fogod tudni elérni a kitűzött célodat. Viszont mind üzleti, mind
kapcsolati, mind egészségügyi célok eléréshez alkalmazható!
Jól hangzik? Érdekelne részleteiben?
Kattins és olvasd el az ezzel kapcsolatos Blog bejegyzést és nézd meg a videót!

Érdekel bővebben! 🌟🌟

„Soha nem érhetsz el igazi sikert, ha nem szereted, amit csinálsz.“
Brian Tracy
Minden vállalkozó sikeres szeretne lenni... Kérdés, hogy melyek az üzleti siker
megalapozásában szerepet játszó legfontosabb jellemzők és hogyan lehet ezek
megszerzéséhez - ha szükséges - támogató segítséget kapni.

Az erről szóló ActionCOACH podcast adásban a beszélgető partnerek a sikeres üzletemberek
8 legfontosabb jellemzőjét elemezték kitérve arra is, hogy mit nyújthat egy képzett üzleti coach
támogatása ezek megszerzése kapcsán.
A podcast adás segít megtalálni a fókuszt!
Kidderül, hogy jó úton jársz-e és ha netán van olyan amiben támogatást igényelnél, erre is kapsz
ötleteket!

Most meghallgatom! 🌟🌟

Ha már a sikereknél tartunk: hogy állsz az idei üzleti céljaid megvalósításával? Van már
elképzelésed a 2022-es évre vonatkozóan?
Mi tudjuk mi kell a sikerhez, mert közel 30 éve eredményesen támogatunk vállalkozókat
szerte a világban! Garantáljuk, hogy meegoldásaink Nálad is működni fognak majd!
Ne ragadj le az excel táblázatok kitöltésénél! Vegyél részt az ActionCOACH Tervező
Workshopon és rajzoljuk meg közösen a sikereidhez vezető utat!
Időpont: 2021. december 8.,
szerda 9.30-16.00
Az interaktív online eseményen közösen egy olyan útvonaltervet készítünk, amelyhez
🔹🔹 a kiindulási alapot adnak vállalkozásod jelenlegi erősségei és persze
🔹🔹 segítünk kialakítani mindazt ami még hiányzik!
A nap folyamán olyan új irányokat tárunk fel, olyan új megoldásokat tanulhatsz melyek stabilan
jövedelmező működéshez vezetnek. A nap végén pedig konkrét lépések listáját viszed majd
magaddal a további fejlődéshez!
Ne halogasd a jelentkezésed sokáig!

A résztvevők számát 16 főben maximalizáltuk annak érdekében, hogy az interaktivitás
mindenki számára biztosított maradjon!
Különleges kedvezményként ha most december 1-én éjfélig jelentkezel a Tervező Workshopra
20.000 Ft kedvezménnyel regisztrálhatsz az eseményre,
mint a hírlevelünk
feliratkozója, csak használd a regisztrációnál a TW-2022 kuponkódot.
Kattints a részletekért!

Érdekelnek a részletek! 🌟🌟

Bár több, mint 25 éve írta meg Stephen R. Covey A kiemelkedően eredményes emberek 7
szokása című alapműnek számító könyvét, mondanivalója és alkalmazhatósága mit sem
változott,
sőt...
talán
még
aktuálisabb,
mint
valaha.
Olyan alapelveket, gondolkodásmódot és szokásokat taglal, amelyek segítségével képes lehetsz
megteremteni a jövőbeni sikerek alapjait. És mi az a 7 szokás?.... Nem ronatnánk el a
olvasmányélményt:
a
könyvből
kiderül!
Egy vállalkozó nagyjából 24 órából 24 órát dolgozik, 7 napból 7 napot, 365 napból 365 napot...
Csakis
Te
magad
tudsz
megváltozni,
ha
akarod!
Hogyan?
Változtass
a
szokásaidon,
és
változtasd
meg
az
életed!
(Ezt teszi a cégeddel az Action Coach csapata!)
Érdekel részletesebben?

Itt megtalálod! 🌟🌟

„Mi a sikerhez vezető út?” Egyszerű kérdés, mégis milyen nehéz rá a válasz...
Netán azért érnek el egyesek nagyobb sikereket, mert annyival okosabbak, vagy szerencsésebbek
lennének?
Richard St. John elemző a siker alábbi 8 titkára esküszik, mintegy "iránytűre".
1. Szenvedély
2. Szorgalom és munka
3. Titkos varázslatok helyett gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás!
4. Összpontosítás
5. Kétségik legyőzése
6. Mások szolgálata
7. Kíváncsiság
8. Kitartás

Érdekel részletesebben?
Hallgasd meg a TED előadását!

Itt megtalálod! 🌟🌟

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.
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
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