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A LEGJOBBAT HOZZUK KI
ÖNBŐL ÉS CSAPATÁBÓL!
Coaching mellett tréningek és komplex
fejlesztések a Business Coach Kft.-től

Intellektuális csapatépítés, interaktív workshopok, tesztekre épülő tréningek, klasszikus és modern vezetésfejlesztési programok (nemzetközi és hazai akkreditációval rendelkeznek) – a Business Coach Kft. portfoliója új szakterületekkel és komplex, vállalatra szabott képzésekkel bővült. Sőt a csapat létszáma is nőtt, így jelenleg
Magyarország egész területén, 5 világnyelven érhetők el szolgáltatásaink. Ismerkedjen meg velük közelebbről!

JÁTSSZUNK EGY KICSIT! Ha azt kérjük Öntől, mondjon 5 olyan
kompetenciát, amelyre feltétlenül szükség van manapság az
üzleti életben, hogy egy vezető sikereket érjen el, vajon melyik 5
készséget, képességet említené? Meglehet, hogy bemutatkozónk
minden olvasója, sőt, talán a Business Coach Kft. 12 fős csapatának
válaszai is eltérnének egymástól, de biztos, hogy sokan említenék
a változások kezelésének képességét.
SŐT, AZ IS FONTOS, hogy maga a coach képes legyen támogatni
ügyfelét a változások menedzselésére, s ehhez az is kell, hogy ő se
féljen ettől a folyamattól. Ezt végiggondolva, örömmel jelentjük,
hogy mi bizony nem félünk a változásoktól: az elmúlt időszakban
portfóliónk és létszámunk is bővült!
EREDMÉNYEINK SZÁMOKBAN:
10 év • 12 coach • 400+ kiképzett coach
5 000+ coaching óra • 1 000+ ügyfél
5 világnyelven

COACHING • COACH KÉPZÉS • INTELLEKTUÁLIS CSAPATÉPÍTÉS • TANÁCSADÁS • TRÉNING • VEZETÉSFEJLESZTÉS

Komócsin Laura PCC
Senior Executive Coach
Business Coach Kft ügyvezető
+36 20 33 53 769
laura.komocsin@businesscoach.hu

5% Egyéb, pl. AC/DC

ing képzések és szolgáltatások maradnak, ezeket
azonban az ügyfeleink igényei és elvárásai alapján komplex fejlesztési programokká bővítjük.
Ezek között – a teljesség igénye nélkül – az alábbi
témakörökben rendelkezünk komoly szaktudással és referenciákkal garantált tapasztalattal:

30% Coaching:
egyéni, csoportos
és team

5% csapatépítés
10% Készség
felmérő- és
személyiségtesztek
10% Mentor
programok

20% Coach és
coaching szemléletű
vezető képzések
(nyílt és vállalati)

10% Készségfejlesztő
tréningek
15% Komplex
fejlesztési programok
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JOBB VEZETŐK, JOBB VILÁG! – nem véletlenül választottuk ezt a
mottót, hiszen a Business Coach Kft. üzleti elveként és a szervezetben
ájaként is helytálló ez a gondolat.
Releváns vezetői és üzleti múlttal rendelkező executive és business
coachaink a gazdasági élet különböző területein szereztek tapasztalatot, végzettségüket tekintve is széles skálát fednek le. Épp ezért
ügyfeleink (legfőképp Magyarország top500 vállalata) számára, mindig az igényeknek leginkább megfelelő szakembert tudjuk biztosítani azért, hogy valóban jobb vezetők dolgozhassanak egy jobb világ
célkitűzéseiért és természetesen az üzleti eredményességért.
HISZÜNK BENNE, hogy a vezetők, akiket coacholunk nemcsak a vezetői szerepükben fejlődnek, de jobb emberré is válnak. Pozíciójukból
fakadóan pedig sok emberre van hatásuk, így azáltal, hogy Őket támogatjuk a világ is jobbá válik.
CSAPATTAGJAINK több mint 1000 ügyfelet támogattak már eredményesen és több mint 5000 órányi üzleti edzői tapasztalat áll mögöttük. Bátran állíthatjuk, hogy ők hazánk legtapasztaltabb tanácsadói,
coach csapata. Sőt, ők azok, akik már több száz coachot is kiképeztek!
A Business Coach Kft. által és támogatásával képzett coachok, és a
csapat minden tagja felesküdött az International Coach Federation
(ICF), vagyis a legnagyobb nemzetközi coaching szervezet etikai
kódexére, mely minőségbiztosításunk alapját biztosítja. A Business
Coach csapatából szinte mindenki rendelkezik az ICF ACC minősítésével, vagy folyamatban van annak megszerzése.

Küldetésünk:
Jobb Vezetők, Jobb Világ!
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TEHÁT, MIÉRT A BUSINESS COACH KFT.?
∙ A Business Coach Kft. Magyarország egyik piacvezető coaching cége
a HR Portál szerint.

∙ Több mint 5 ezer óra tanácsadói és coaching tapasztalat, több mint
1000 elégedett ügyfél

∙ Egységes alap-értékrend, magas szakmai igényesség széles eszköztár
∙ Rugalmas, gyors, testreszabott ajánlatkészítés, igénykielégítés
∙ Kiemelkedő tapasztalat a vezetőfejlesztésben, szervezetfejlesztésben,
HR munka támogatásában

∙ Tanácsadóink, coach-aink sok éves saját vezetői tapasztalata
∙ Széleskörű és szerteágazó iparági ismeretek
∙ Szakmailag magasan képzett, nemzetközileg is akkreditált coachok
∙ Coaching, tréning akár 5 nyelven is országunk minden területén
∙ Elégedett, visszatérő ügyfelek, tartós együttműködési kapcsolatok
∙ A hazai coach-ok közel harmadának kiképzése a mi nevünkhöz fűződik
∙ Erős stratégiai és együttműködési partnerség szakmai munkánkhoz

kapcsolódó, az azt kiegészítő partnerekkel (tesztek, felmérések stb.)

∙ Széleskörű networking

COACHING • COACH KÉPZÉS • INTELLEKTUÁLIS CSAPATÉPÍTÉS • TANÁCSADÁS • TRÉNING • VEZETÉSFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIAFEJLESZTŐ TRÉNINGJEINKEN - KLASSZIKUS, VEZETŐI KOMPETENCIAFEJLESZTŐ TRÉNINGJEINKEN - 21. SZÁZADI
minden olyan ismeretet elsajátíthatnak a résztvevők, amelyre egy frissen kinevezett, vagy már tapasztalt középvezetőnek is szüksége lehet
a delegálástól a motiváláson át az időgazdálkodásig és prezentálásig. Ezeket a tréningjeinket 2015. tavaszától a Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Hivatal nyilvántartásba vette és nyilvántartási számmal látta el. (Vezetői kompetenciafejlesztő tréning - klasszikus
E-001187/2015 Vezetői kompetenciafejlesztő tréning - 21. századi E-001187/2015)
XXI. SZÁZADI CSÚCSVEZETŐI SZABADEGYETEMÜNKÖN a jelenlegi vagy jövőbeli CXO a minőségi networking lehetőség mellett exclusive
előadóktól, a XXI. századi legmodernebb, naprakész vezetői ismereteket sajátíthatja el gyakorlatorientáltan.
FEJLESZTÉSI PROGRAMJAINK vállalatra és személyre szabottak, coachaink többféle, a folyamatot támogató módszerrel, fejlesztési eszközzel
dolgoznak. Lényeges, hogy szolgáltatásainkat Magyarország 19 megyéjében és 5 világnyelven tudja kielégíteni. Ezzel egyenlő esélyt kívánunk
teremteni a magyarországi vállalatok részére, hogy bárhol, több nyelven is el tudják érni azt az üzleti edzőt (személyesen és skype-on is), aki
személyiségével, felkészültségével és módszereivel leginkább képes támogatni az adott vezető üzleti célkitűzéseit és kihívásait.

A BUSINESS COACH KFT. FOLYTATJA A HAZAI MENTORING KULTÚRA
ELTERJESZTÉSÉBEN ÉVEKKEL EZELŐTT ELKEZDETT MUNKÁT:
Az „Executive Coach és Coaching Szemléletű Vezető Képzés” keretein
belül 2009-től kezdve több mint 100 mentort és coaching szemléletű
vezetőt képeztünk ki.
A Business Coach Kft. az ötletgazdája és alapítója a Mentor Oscar díjnak
(www.mentoroscar.hu), amely évente kerül kiosztásra a szakmai közösség
által megrendezett Coaching Konferencián.
Mentoring workshopok, vállalatokra szabott, belső mentor-képzések
keretében népszerűsítjük a támogató-fejlesztő vezetési kultúrát. Szakértői
támogatást nyújtunk testre szabott vállalati mentoring rendszerek kidolgozásában, bevezetésében, továbbfejlesztésében.
TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSUNK jegyében számos tevékenységet folytatunk, melyek közül a legfrissebb, egy nemzetközi CSR program,
ahol „nagyköveteink” segítségével világszerte ismertetjük meg a
SELF-COACHING eszközeinket, mindazokkal, akiknek szükségük van rá, de
nem engedhetik meg maguknak az egyéni coachingot.
2015. tavaszától cégünk a „Challenging Coaching” módszerének hazai és
közép-kelet-európai képviselője lett. John Blakey és Ian Day kidolgozta a
„FACTS” modellt, amely nagyszerű keretet ad az igazán merész „courageos”
célok rendszerszemléletben való megfogalmazásához, Ennek a rutinnak
és egyben a „challenging „coaching” vezetői szemléletének a megszerzését, fejlesztését támogatja cégünk gyakorlatorientált, saját élményen
alapuló vezetői képzései.
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www.mentoroscar.hu
A legjobb magyarországi mentorok és mentoring rendszerek elismerése!

DIADAL MODELL
Komócsin Laura és Benedek Nikoletta nevéhez
fűződik az első magyar coaching modell, a DIADAL,
amely a coaching folyamat egyes fázisait szemlélteti.

DIADAL TÁRSASJÁTÉK
A Business Coach Kft által fejlesztett intellektuális csapatépítésünk már számos helyen bizonyított akár talenteknél, akár SSC felsővezetőknél
használtuk. A társasjáték “mellék-következménye” a coaching szemlélet elterjesztése szélesebb
körben is a szervezetben.
DIADAL COACH ÉS EXCLUSIVE EXECUTIVE
COACH KÉPZÉS
2007 óta több mint 400 coachot képeztünk ki a
DIADAL modell mentén. 60 illetve 120 órás
gyakorlat-orientált képzésünk, alapozó része ICF
akkreditációval rendelkezik. Ajánljuk mindazoknak, akik a coachok nemes hivatását szeretnék
választani vagy azoknak, akik a coach képességeiket szeretnék fejleszteni akár magánemberként, akár vezetőként, akár a HR területén dolgozó munkatársként.

1. Diagnózis: a coaching folyamat kiindulópontja, mely különböző eszközökkel felméri és elemzi, mik az ügyfél aktuális kihívásai.
2. Iránykijelölés: az ügyfél a coach segítségével meghatározza
az általa vágyott jövőképet, kijelöli a fejlődési irányt és a reálisan
elérhető, mérhető célt.
3. Alternatívák: az ügyfél és a coach közösen megvalósítási
opciókat, lehetőségeket tárnak fel a kijelölt cél eléréséhez.
4. Döntés: a coach annak eldöntésében támogatja ügyfelét,
hogy az összegyűjtött alternatívák közül melyik utat válassza.
5. Alkalmazás: az ügyfél a kiválasztott opció megvalósítása
során folyamatos támogatást kap a coach-tól, hogy elérje a célját,
ne hátráljon meg a felmerülő akadályoknál.
6. Lezárás: a coaching folyamat ideális esetben akkor zárul le,
ha az ügyfél elérte a kitűzött célt. Ilyenkor a coach a cél elérését
az ügyféllel együtt ünnepli.
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Elérhetőségeink: 1062 Budapest, Andrássy út 98.
www.businesscoach.hu
www.coachingkonferencia.hu
www.mentoroscar.hu
Csatlakozzon hozzánk: Business Coach Kft.

