
 

 

Rendezvény forgatókönyv: 

 

Cím:    A személyi kísérők fóruma. 

Alcím:   A népszerű, hétköznapi coach. 

Helyszín:  Debrecen, a fórum helyszínéről a későbbiekben tájékoztatjuk a részt 

vevőket. 

Időpont: 2012. november 29. 

Részvételi díj:  9.800 Ft+ÁFA, mely az ebédet és a frissítőket is tartalmazza. 

 

A tervezett program: 

09.00 – 10.00  Regisztráció  

10.00 – 10.30 Köszöntők:   

  Miklóssy Ferenc, a HBKIK elnöke,  

  Bói József V.I.P. Coaching, cégvezető  

10.30. – 11.00 Herczeg András, - (a Debreceni Labdarugó Akadémia Nonprofit Kft. 

ügyvezetője) előadása.  

Téma: „Út a sikerhez és azon túl.” 

11.15 – 12.00  Vojnits Bálint Business coach, (a Concilium cég képviseletében)  

Téma: " vezetőképzés - egy tartalmas online jövőért ...!" 

12.00 – 13.00  Ebéd (közben divatbemutató, az Artz Modell jóvoltából) 

13.00 – 13.45  Pethő Csilla, lifecoach előadása  

Téma: Változások kezelése a társas kapcsolatokban. 

(A társas kapcsolatok személyi kísérete.) 

13.45 – 14.00 Kinyitjuk a teret a vélemények előtt: kérdések, javaslatok, vélemények, 

amelyekre a rendezvény végén választ kapnak a résztvevők. 

14.00 – 15.00 Szekcióülések 3 témában 

1. Lifecoaching:  

„BOLDOG PÁRKAPCSOLAT – SIKERES CSALÁD” 

Témák: 



- Kísérővel vagy nélküle az úton. A „nem vagyok jól, nem vagyok 

elégedett-től a jól és elégedett vagyok-ig”. 

 

 

- Karban tartom magam, hiszen értékes vagyok. Időt, pénzt és egyéb 

energiát szánok erre. 

A kísérő választásának szempontjai. 

- Magamra támaszkodva kapcsolataimon keresztül boldogulva. 

Az adok-kapok-hoz a kísérő hozzájárulása. 

Moderátor: Pápai András, Vancsa György 

 

2.  Sportcoaching:  

„EGYÉNI BOLDOGULÁS - SIKERES CSAPAT” 

Témák: 

- Eredményes gyakorlatok, amit a sportcoachoktól tanulhatnak a 

személyi kísérők. 

- A business és a life coach modelljei és módszerei a sport, fitness 

fejlesztők használatában. 

Az egyéni kompetenciák, az együttműködés fejlesztése csoportban. 

Mikor mire fókuszálunk? Jelek és megoldások.  

Moderátor: Kalmár Erika, Harmati Orsolya 

 

3.  Businesscoaching:  

„SZEMÉLYES FEJLŐDÉS - SIKERES ÜZLET” 

Témák:  

- Mit tanulhatnak egymástól a kis (családi) vállalkozások és a nagyok 

humánfejlesztés és gazdálkodás terén?  

Konkrét gyakorlatok (a coach, tréner és más fejlesztők szerepe)  

- Milyen erőkre támaszkodhatnak a családi vállalkozások és mit kell 

megőrizni, fejleszteni? 

Konkrétan a vállalkozásokat befolyásoló 4 erő működésének 

bemutatása. 



- Képzési, fejlesztési igényfelmérés és programkidolgozás, ami 

benyújtható pályázatként is. 

 

 

Konkrét minta és ingyenes ajánlat készítése. 

Moderátor: Bói József, Orbázi Krisztina 

15.00 – 15.30  Zenei bemutató, közben vetélkedő  

15.30 – 16.30 A szekcióvezetők értékelik az általuk vezetett találkozót, a kérdések 

megválaszolása 

 

 

Támogatóink:    

  

 

 


