
persolog® viselkedésprofil
szakértői képzés

Budapest, 2019. május 31 - június 1. 



persolog® viselkedésprofil

Dr. John Geier és a 

persolog GmbH által 

kifejlesztett, 

nemzetközileg elismert, 

tudományos és 

gyakorlatias eszköz a 

viselkedési tendenciák 

és személyiségjegyek 

kiértékelésére.

□ 4 fő viselkedésmódot (D-I-S-C) és 

20 viselkedési tendenciát ír le

□ a kérdőív 48 kérdésből áll, 15 perc 

alatt kitölthető

□ online és papír-alapú kitöltés 

egyaránt lehetséges

□ 30 különböző nyelven érhető el 

(magyarul is)

□ könnyen értelmezhető (nem 

szükséges pszihológiai végzettség) 



kik használják?

□ Tréning – kommunikáció, értékesítés, vezetés, motiválás, időbeosztás

□ Team-building

□ Coaching

□ HR: kiválasztás és fejlesztés

a következő területeken alkalmazható

□ Trénerek

□ HR szakemberek

□ Menedzserek  / Cégvezetők



Budapest, Madach Trade Center

2019. május 31 – június 1.

persolog® autorizáció

A szakértői képzés alapfeltétel a 

viselkedésprofil használatához.
ü használati jogot a viselkedésprofilra, ami életre 

szóló és nemzetközi szinten elismert

ü szakértelmet a persolog viselkedésprofil helyes 

alkalmazásában és értelmezésében

ü egy kulcsrakész tréningprogram, amit 

értékesíthetsz ügyfeleidnek

ü gyakorlati ötleteket és eszközöket a tréning, 

coaching vagy HR szolgáltatásaid fejlesztésére

ü utólagos támogatást a persolog csapat részéről

Mit nyersz, ha résztveszel?



Milyen eszközöket kapsz a képzésen?
• persolog® viselkedésprofil – 3 nyomtatott + 2 online

• A személyiség ABC-je könyv

• Résztvevői munkafüzet – gyakorlatok és esettanulmányok, PDF formátumban is!

• Személyiség a gyakorlatban kártyajáték

• Powerpoint prezentáció

• eport online rendszer hozzáférés



Tartalom
1. nap: Május 31. péntek, 9:00 – 17:00
• Bevezetés, célkitúzések, elvárások

• A persolog® személyiségmodell elméleti alapjai

• A persolog® viselkedésprofil kitöltése 

• A 4 alapvető viselkedésmód (D-I-S-C)

• Viselkedésminták, hatékonyságnövelő stratégiák

• Csoportos gyakorlatok

• A diagramok jelentése és értelmezése

2. nap: Június 1. szombat, 9:00 – 13:30
• A diagramok értelmezésének gyakorlása

• Egy persolog workshop tervezete

• Tréneri tippek

• Hogyan profitálj a persolog-ból?

• Az együttműködés feltételei, feedback, diploma

A képzés ára: 
990 euro (+áfa*) / fő
*EU-s adószámmal rendelkező cégnek 
ÁFA nélkül számlázunk.

Kedvezmény:
• Csoportos: 5% (-50 €), ha egy 

cégtől több résztvevő érkezik, 
vagy hozol valakit magaddal.

Jelentkezés: +40.771.021.626 
számon vagy a köv. weboldalon:
persolog.de/hu/seminars/viselkedes
profil-autorizacio/



Kulcsár Péter
CEO, Master Trainer
A persolog vezetője Romániában és Magyaroszágon. 
Több mint 8 éves tréneri tapasztalattal rendelkezik 
a persolog eszközök használatában. 

Ki tartja a képzést?

Kulcsár Viktória
Pszihológus, Master Trainer
Társtulajdonos, pszihológiai és tréneri tapasztalattal. 
Az emberi viselkedésről szerzett szaktudásával segít 
az eszköz hatékony alkalmazásában.



10 ok amiért érdemes a persolog® viselkedésprofilt választani

Tudományos kutatásokra épül

Könnyen alkalmazható – pszihológiai tanulmányok nélkül is

A résztvevők könnyen megértik és megjegyzik

Egyszerű helyzetekben és komplex projektekben egyaránt használható

Nyomtatott és online formátumban is elérhető

30 nyelvre van lefordítva

Prémium minőség

Kiváló ár-érték arány

Folyamatos támogatás a persolog munkatársai részéről

„Kulcsrakész” tréningprogram jár hozzá
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A persolog eszközöket az értékesítési tréningjeimben használom.

Véleményem szerint a persolog viselkedésprofil (D-I-S-C) messze a

legjobban alkalmazható eszköz az üzleti világban. Ezeket az

információkat felhasználva segítek az ügyfeleimnek, hogy jobb

eredményeket érjenek el az értékesítésben, alkalmazkodva az

ügyfelük személyiségtípusához. Ugyanakkor a résztvevők jobban

megismerik önmagukat és másokat, hatékonyabban kommunikálnak

úgy az üzleti, mint a magánéletükben. Ajánlom!

Soares-Szász Loránd 
tréner, coach, szerző

Mit mondanak mások rólunk?



Dezvoltăm organizații 
prin oameni!

Elérhetőségeink:

Persolog SRL
Nagyvárad, Gh. Doja u. 49A, RO-410169
+40.771.021.626
persolog.hu@gmail.com
www.persolog.de/hu
facebook.com/persolog.hu


