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ZIEGLER CONSULTING® 

 

 Executive Rendszercoaching™ tréning 
 
 

Hajnali 3-kor Ön is felébred? 
 

• Arra, hogy gondolatban már a következı nap tennivalóit darálja, rendszerezi?  
• Arra, hogy a következı heteket kéne csak túlélni? 
• Arra, hogy a következı hónapok céges és személyes igénye meg fogja haladni a 

lehetséges maximális idejét és erejét? 
• Arra, hogy nem látjuk a munkánkhoz szükséges szabályokat, kereteket még egy évre sem 

elıre? 
• Arra, hogy a várható jövı már  közép távon is egyszerően tervezhetetlenné vált? 
• Arra, hogy minden területen egyszerre kellene valahogy jól helytállnunk MOST és a 

jövıben? 

Vagyis arra, 
hogy nem szubjektív, nem személyes lelki gondja van, 

hanem nagyon is konkrét, objektív körülmények szorítják? 
 

���� Kéne egy nagyon jó megoldás?   
 

DE  
ez a megoldás: 

 
• Ne legyen veszélyforrás 
• Ne okozhasson fenyegetettséget 
• Ne legyen megalázó 
• Tárgyszerő, kézzelfogható új ismereteket adjon 
• Új módszert és új megoldást mutasson 
• De ez mégis egyértelmő és könnyen kezelhetı legyen 
• Ne legyen túl specifikus, vagy túl egyoldalú 
• Gyakorlati hasznát azonnal lehessen érzékelni 
• Rövid idıt igényeljen  
• A coach személye a tudásának köszönhetıen legyen elfogadható 
• Ne legyen unalmas 
• Az eredmény maradjon tartós 
• A módszer a coach nélkül is mőködıképes legyen 
• A coach igény esetén viszont a coaching után is rendelkezésre álljon 
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Egy eddigi módszerekt ıl lényegében eltér ı, új, közvetlen 
gyakorlati hasznú megoldást javaslunk: 

 

Rendszercoaching™  
 

 
Jöjjön el a tréningre! 

 
Ezen megmutatjuk: 

• Mi a valóban, lényegesen új, minden más típusú coachingtól eltérı a 
módszerünkben – „Alapfokú rendszerek ismerete” modul  

•  „Rendszer a nagyrendszerekben” – hogyan mőködik? – SGS gyakorlat modul 
• Egyszerő eszköz  – „kockás papír” – miért teljeskörő mégis a megoldás? SnF 

gyakorlat modul 
• Az eljárás, a módszertan alkalmazásával az executive munkatársak, vezetı 

kollegák coachingra magára rászánt idejénél és munkaerejénél sokszorosan több 
térül meg, amit munkájukban és szabadidejükben egyaránt hasznosíthatnak.  

Idıpont:  Megrendelıvel való egyeztetés szerint 

Helyszín: Megrendelıvel való egyeztetés szerint 

Idıtartam: 4x6 óra 

Elıadó: Ziegler Éva 
 

Jelentkezés:  contact@zieglercons.com  

Hozzájárulásukat, ha a képzés végén a résztvevık pozitív véleménye esetén referencialistánkban 
hivatkozhatunk Önökre, elıre is megköszönjük! További  megtisztelı megrendeléseiket VIP ügyfélként 

kiemelten kezeljük! 
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