Lazán, de komolyan rólunk

A projekt ötlete másfél éve merült fel bennem. A gazdasági hátteret cégünk biztosítja. Az elmúlt hónapokban áttekintettük az itthon elérhető hasonló
munkákat, megnéztünk tucatnyi, sokszor extrém európai és tengerentúli gyakorlatot. Mindezeket tanulmányoztuk, a legújabb piaci tréningtrendekkel
vetettük össze, olvastunk, borzoltuk egymás és kollégáink, barátaink (trénerek, újságírók, fejlesztők, kutatók, orvosok, projektmenedzserek, közép- és
felsővezetők, polgármesterek) idegeit, megszelídítettük, tanultunk, aztán újra tanultunk majd előálltunk a saját elképzelésünkkel. Megtaláltuk az attrakciók
helyszíneit és szereplőit, felkutattuk a partnereket és megállapodtunk velük, beszereztük a szükséges infrastruktúrát, rendelkezünk a magas képzettségű
és célhoz rendelt humánerőforrásokkal. Ezt teszteltük és teszteljük, de ami fontos: vitathatatlanul élet- és piacképesnek gondoljuk.

Lazán, de komolyan rólunk

A projekt, illetve minden csomagjának két, konjunktív, kötelező eleme:
a. a szakmához és magánélethez hozzáadott értékű kötelező fejlődés és az
b. aktív kikapcsolódás együttese.
Innen a választott üzenetünk: ÉLMÉNY. FEJLŐDÉS. JÁTÉK. ©
2. Élménytréningünkben a klasszikus tréningelemeket jellemzően outdoor és egyedi helyszíneken, platformokon valósítjuk meg. Ez természetközelség a
projekt alapfilozófiája.
3. Nem mindenkinek. Csak a kiválasztottaknak! © Minden szerződéskötést egy kiválasztási folyamat előz meg. Jelentkezés – teszt – interjú – egyeztetés –
kiválasztás – szerződéskötés – tréning.
4. A tréning körbevesz. A tréningen töltött idő minden része pontosan tervezett és behatárolt, ám teret ad az egyéni megoldásoknak és gondolkodásnak. A
feladatokhoz és gyakorlatokhoz mindent biztosítunk. A helyszínre történő megérkezéstől a távozásig az étkezésen, szálláson túl az egyéni interjúkban is
megismert, a feldolgozás során fontossá vált részletekre is igyekszünk ügyelni.
5. Az időszerűség. Nem csak az időt, az időszerűséget is értéknek tekintjük. Nem hódolunk be tiszavirág életű, trendi de oktalan trendeknek, de minden
igyekezetünkkel alkalmazkodunk a valós, tényleges társadalmi és életszerű problémák megoldásához tanulható megoldást nyújtani.

Az élménytréning
Egy mondatban – Azt hitted Te irányítasz? Vagy hogy Téged? Itt
megfordulnak a szerepek.
Kiknek? – Akiknek dönteni feladat, nem lehetőség. Közép- és
felsővezetőknek 30+
Maximalizált részvétel – 8 fő
Alapszituáció – Vissza a gyökerekhez! Keressük a múlt üzeneteit, a
múltból adaptálható egyszerű és tiszta megoldásokat, szavakat és
válaszokat, amelyeket magaddal vihetsz, egy természetes, újszerű
vezetőként mutatva meg magad. Ebéd, megoldás, feladat? Ma már
történelem. Vagy mégsem?
Időtartam – 72 óra (az első üzenettől a távozásig)
A program megvalósulhat – Egész évben, folyamatosan
Helyszín – Budapesttől 3 órán belül gépkocsival elérhető

Az élménytréning
Egy mondatban – Azért, hogy a konfliktus ne szikla hanem kapu
legyen. Munka és magánéleti konfliktusok és feloldásuk
Kiknek? – Akiknek volt, akinek van és akiknek lehet vitájuk,
konfliktusuk. 18+
Maximalizált részvétel - 8 fő
Alapszituáció – Elháríthatatlan akadálynak, zavaró tényezőnek, vagy
egy életünket meghatározó fejlődési folyamat kapujának tekintjük a
vitákat – ez rajtunk áll. A csomag olyan generált konfliktushelyzeteket
helyez természeti körülmények és egyedi szituációk közé, amelyekkel
bármikor találkozhatunk. A cél, hogy kifejlesszen bennünk egy
tanulható rutint, amellyel ezeket a vitákat kezeljük. Helyes ha
visszatérően, rendszeresen tesszük mindezt, hiszen akár a
nyelvtanulás: van akinek könnyebben, van, akinek nehezebben
sajátítható el, de egy bizonyos: mindenki képes rá. A gyakorlatok
során arra is törekszünk, hogy az életünkben, munkánkban
megtapasztalt törés után új utakat keressünk és találjunk, új
lehetőségeket kutassunk és ismerjünk fel.
Időtartam – 60 óra (az első üzenettől a távozásig)
A program megvalósulhat – egész évben, folyamatosan
Helyszín – Budapesttől 3 órán belül gépkocsival elérhető
Részvételi feltételek – Pszichikai és fizikai alkalmasság, kiválasztás,
interjú, nyilatkozat, szerződés

Az élménytréning

Az élménytréning

Egy mondatban – Minden a természetben, a lehető legegyszerűbb
körülmények között

Egy mondatban – Testreszabott, individualizált játékok természetes
közegben és környezetben, ahol a fejlődés és játék kötelező s a lényeg
és középpont: Te magad vagy.

Kiknek? – Azoknak, akik leginkább természet-közeli,
legegyszerűbb, naturista körülmények nem veszik el a figyelmét a
feladatokról és gyakorlatokról. Javallat: 45-

Kiknek? – Ugyanazon munkát hosszabb ideje végző férfiak és hölgyek
számára különösen javallott. 30+

Maximalizált részvétel – 18 fő

Maximalizált részvétel – 15 fő

Alapszituáció – A tréning során az étkezéstől a szállásig a
legegyszerűbb megoldásokat és környezetet favorizáljuk. Ez akkor
lesz eredményes, ha e szükségszerűen választott közeg ösztönzi és
nem gátolja a teljesítést.

Alapszituáció – A különböző tréningelemeket mint jó bort házasítjuk és
nyújtunk fogyasztható élményt. A kiválasztást megelőző interjúk
jelentősége nagy a feladatok individualizálásakor, éppúgy, mint a
helyszínek tervezésekor.

Időtartam - 72 óra (az első üzenettől a távozásig)

Időtartam - 60 óra (az első üzenettől a távozásig)

A program megvalósulhat – március és november között

A program megvalósulhat – március és november között

Helyszín - Budapesttől 3 órán belül gépkocsival elérhető

Helyszín - Budapesttől 3 órán belül gépkocsival elérhető

Részvételi feltételek – Általános, jó erőnléti állapot, kiválasztás,
interjú, nyilatkozat, szerződés

Részvételi feltételek – Pszichikai és fizikai alkalmasság, kiválasztás,
interjú, nyilatkozat, szerződés

Az élménytréning

Az élménytréning

Egy mondatban – Kulináris, fizikai és szellemi élvezetek követik
egymást, személyre szabva. Mindenből egy kicsit, mozgásból és
gondolkodásból kicsivel többet.

Egy mondatban – Menni. Dönteni. Sikerrel teljesíteni.

Kiknek? – „Agymosásra” vágyó szellemi munkásoknak, távol a
várostól.

Maximalizált részvétel – 15 fő

Maximalizált részvétel – 30 fő
Alapszituáció – Jellegzetes helyszíneken, autentikus ételekkel,
értékes feladatok és játékok hiteles emberekkel

Kiknek? – Kisebb, nagyobb társaságoknak, hölgyeknek és uraknak 20+

Alapszituáció – A hegyi körülmények közé tervezett túra aktív
kikapcsolódás és szellemi csapatkovácsolás egyben
Időtartam – Minimum 72 óra (az első üzenettől a távozásig)
A program megvalósulhat – egész éven folyamatosan

Időtartam – 60 óra (az első üzenettől a távozásig)
Helyszín – Budapesttől 3 órán belül gépkocsival elérhető
A program megvalósulhat – március és november között
Helyszín – Budapesttől 3 órán belül gépkocsival elérhető
Részvételi feltételek – Általános, jó erőnléti állapot, kiválasztás,
interjú, nyilatkozat, szerződés

Részvételi feltételek – Pszichikai és fizikai alkalmasság, kiválasztás,
interjú, nyilatkozat, szerződés

Az élménytréning
Egy mondatban – Egy új személyiségre és miliőre vágysz?
Megkaptad. Kalandok rád szabva.
Kiknek? – Akik test- és intellektus-közeli, egyben maradandó
élményekre vágynak elrugaszkodva a hétköznapoktól. Elsősorban
férfiaknak, 25+
Maximalizált részvétel – 12 fő
Alapszituáció – A kiválasztott résztvevő egy izgalmas,
fordulatokkal, és helyszínekkel teli eseménysor részesévé válik,
amit belátása szerint irányít.
Időtartam – 60 óra (az első üzenettől a távozásig)
A program megvalósulhat – április és október között, egyedi
feltételek vállalása esetén ettől eltérően is
Helyszín – Budapesttől 3 órán belül gépkocsival elérhető
Részvételi feltételek – Pszichikai és fizikai alkalmasság, kiválasztás,
interjú, nyilatkozat, szerződés

Lehetőségek, részletek
A tréning-típusú képzések megítélése tapasztalatink szerint kettős. Egyrészt sokan ma is elutasítóak, vagy bizalmatlanok az ilyen jellegű
programokkal szemben, vagy épp a munkakörnyezetük, annak finanszírozása nem teszi lehetővé a részvételt. A bizalmatlanság sokszor indokolt,
hiszen mi magunk is találkoztunk amolyan „igyunkezbuli” típusú képzéseknek álcázott céges pénzköltéssel.
Másrészt találkoztunk olyan menedzsmenttel, amely a “kötelező vagy szükséges rossz” szinonimájának tartotta a hasonló alkalmakat
Nagyon kevés olyan innovatív vezető van, aki felismeri a képzések tényleges jelentőségét és még kevesebb, aki olyan újszerű képzést választ, ahol
ténylegesen eléri, vagy a tréninggel hozzájárul vezetői, szervezeti céljainak megvalósulásához.
Egy tréning nem fejlődés. Élmény lehet ugyan, de tartós, és rögzült, készségszinten elsajátított megoldások kialakítására csak egy tudatos,
szervezeti képzési program lehet képes, amely éppúgy ismeri a szereplőket, mint ahogyan megfogalmazni képes fejlődési céljait s helyesen és jól
választ ehhez segítőket.
A mi tartalmunk a bemutatott pilléreken, a fentiek ismeretén nyugszik, s mindezek ismeretében alakítottuk olyanná, amilyen lett. A helyszín
kiválasztásakor egy Budapestről három órán belül elérhető helyszínre összpontosítottunk, ahol a turisztikai, képzési desztinációk, a környezet és a
szolgáltatások szerencsés találkozása mellett hely- és személyismerettel is rendelkezünk.

Lehetőségek, részletek
Olyan piacképes, itthon és Európa más államaiban egyaránt eladható szolgáltatáscsomagokban gondolkodtunk, amelyet kifejezetten piaci
körülmények között cégek és magánszemélyek számára egyaránt kínálni tudunk. A cégek között azokat célozzuk, akik felismerték vagy épp most
barátkoznak egy érdemi tudásanyagot, fejlődési lehetőséget magában hordó, de teljesen újszerű élményekre alapozó, és komoly kiválasztást
megelőző képzésben, vagy ahogyan mi használjuk a kifejezést: élménytréningben©. Gyűjtőnévként használjuk a „cégek” kifejezést, s egyaránt
figyelünk s tudunk mit ajánlani a közigazgatás világában, a civil- vagy érdekképviseleti szervezetekben, fejlődő kis- és középvállalkozásokban vagy
a korszerű, innovatív menedzsmenttel és meghatározó piaci szegmenssel rendelkező vállalkozásokban érdekeltek, dolgozók részére is.
A magánszemélyek vonatkozásában célcsoportjaink: a klasszikus szellemi, irodai tevékenységet végzők, akiknek munkájuk során nem biztosított
ezen irányú fejlődésük és rekreációjuk; másrészt azon fiatal felnőtteket és elsősorban városi polgárokat célozzuk, akik szabadidejük értékét becsülve
túllépnének az “utazás-wellness-mámor” típusú, egyszerű koncepciójú hétvégéken, s aktív fellendülés mellett, munkájukban, magánéletükben
egyaránt hasznosítható, átörökíthető ismeretekkel gyarapodnának hagyományos és outdoor keretek között.
Sokakra gondoltunk, de nem gondolhattunk mindenkire. Az aktívabb fáradtságot keresők mellett a kulináris élvezeteket részesítőkre is figyeltünk, s
az átjárásra, a szelepekre, a finom részletekre, amelyek a zamatát adják egy-egy tréningnek. Azt a zamatát, amely hónapokkal később is
megmarad a résztvevőkben.
NEM MINDENKINEK
Fontos szempont, hogy a részvétel nem automatikus az élménytréningen: a jelentkezők közül nem mindenki automatikusan válik az élmények
részévé, mindezt komoly kiválasztás, tesztek és személyes interjú előzi meg. Az interjúknak kettős célja van: egyrészt a klasszikus képzési cél
(kommunikáció, burnout, stressz-menedzsment, időgazdálkodás, szervezetfejlesztés, csapatépítés stb.) ajánlása és megfelelő módszerek
kiválasztása, másrészt – s ez nálunk legalább ilyen fontos: a program, a gyakorlatok és feladatok individualizálása, vagyis konkrét személyre
illesztése. Ezért is valljuk: Élménytréning. Nem mindenkinek. Csak a kiválasztottaknak! ©
CSOMAGOK
Ugyanakkor bizonyos csomagjaink egyazon időben csak kevés számú kiválasztott számára biztosítottak. Ennek oka az, hogy a kiválasztott
attrakciókhoz kezdetben mi magunk vagyunk a szükséges erőforrás, a know-how-t nem kívánjuk mással megosztani. Másik oka, hogy ezen
„csomagok” vezetői, coaching típusú csomagok, amelyeknél szigorúan korlátoztuk a létszámot.
JOGVÉDELEM, TITOKTARTÁS ©
Ez a projekt, minden része saját szellemi termékünk, ezért minden elemét jogi oltalom alá helyeztük. Minden kiválasztott résztvevővel szigorú
szerződést kötünk, amelyben a tréning részleteit sem részben, sem egészben nem adhatja tovább. Csak átélheti. Újra.

Kapcsolat







