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Cégünkről

Az E-Négyzet a  céges sportprogramok szakértője.

E-Négyzet azaz Energia a Négyzeten. Ez az, amit cégünk képvisel.

Cégünk 2004 óta foglalkozik sport, egészség és csapatépítő programok  
szervezésével. 

Sportprogramjainkon szakedzőink segítik a sikeres lebonyolítást. Célunk 
azon túl, hogy kikapcsoljuk és kellemesen elfárasszuk a résztvevőket az, 
hogy új sportokat mutassunk nekik és megszerettessük velük a sportot.

Az E-Négyzet FAT által kibocsátott intézményi akkreditációval rendelkezik, 
amely amellett, hogy a minőségi szolgáltatás biztosítéka, cégünket 
felhatalmazza arra, hogy szakképzési hozzájárulást is igénybe vegyenek 
ügyfeleink tréningjeinkre. Mindemellett felhatalmaz pályázatok szakmai 
partnereként való működésre is. Cégünk számos esetben volt szakmai 
partnere TÁMOP munkahelyi egészségfejlesztési programoknak.

Munkánkat széles körű szakmai stáb és együttműködő partnerek segítik.



A csapatról:

Szakképzett, Testnevelési Egyetemről érkezett

csapattal dolgozunk, így valamennyi

sportágban hiteles, és szakképzett edzőket,

szakérőket tudunk biztosítani.

Szakedzőink a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi karán

végeztek (korábban Magyar Testnevelési Egyetem). Az egyetem a világ egyik

legelismertebb sporttudományi intézménye, ahol szakedzői, testnevelő

tanári és egészségtan szakokon is oktatnak, munkatársaink valamennyi

szakirányról érkeznek.

Az E-Négyzet összes munkatársa sportambulanciai elsősegély-nyújtási

vizsgával rendelkezik

Szakedzőink jelentős sportmúlttal rendelkeznek, 10-20 év versenyszerű

sportolás áll mögöttük. Különböző sportegyesületek tagjai illetve különböző

egyesületekben/intézményben oktatnak.

Nagyon kevés cég mondhatja el magáról, hogy ilyen szakértői gárdával

rendelkezik.
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Előnyei:
•Valódi csapatépítő program, formálja a csapatszellemet.

•Minden résztvevő ugyanazért a célért harcol

•Együtt küzdenek a csapattagok

•Közös nyelv a sport

•Maradandó élményt szereznek együtt, amelyről évek múlva 
is beszélnek

•Együtt ismerhetnek meg új sportokat (vagy meg is szerethetik)

•A sportolni kevésbé szeretők is csapat fontos szereplői lesznek: szurkolás!

Program:
A céges sportnap egy egész napos rendezvény, amelynek során a kollégák különböző 
sport programokon vehetnek részt, kipróbálhatnak új sportágakat, ugyanakkor a 
klasszikus sportok is megjelennek. Bármennyi sportág bekerülhet a programba, az 
edzéseket, mérkőzéseket szakedzőink vezetik le. A céges sportnap során lehetőség van 
oktatásra is, így akár nem hétköznapi sportokat is kipróbálhatnak és begyakorolhatnak 
a kollégák. Azok részére, akik a kevésbé aktív mozgásokat kedvelik, stratégiai sportokat 
és játékokat szervezünk, így a sportnap során mindenki megtalálja a számára ideális 
mozgást. 

A cégolimpia programon a kollégákat csapatokba osztjuk és előre meghatározott 
sportágakban egymással versenyeznek. Egyszerre számos sportesemény zajlik a 
cégolimpia során, így folyamatos szurkolásra van lehetőség. Számtalan sport 
lehetőséget biztosítunk kezdve az aktív, klasszikus vagy újszerű sportoktól egészen a 
kevésbé mozgásos, játékos sportokig. A mérkőzéseket a szakedzőink vezetik le. 

A céges sportnap kiegészíthető relaxációs, 

kényeztető elemekkel, így például masszázst

biztosítunk a fáradt kollégáknak.

A sportnapról fotókat és videó klipet készítünk, 

amelynek közös megtekintése is kiváló 

csapatépítő eszköz lehet.
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Céges sportnap, cégolimpia:



Öltöny helyett sportnadrág 
avagy céges edzőtábor

Előnyei:

• Valódi csapatépítés, mindenki 

ugyanúgy küzd

• Új életmódot ismernek meg

• Újfajta sportokat próbálhatnak ki

• Teljesen kikapcsol a munkából, kiöli a szellemi fáradságot

• Stresszoldó hatású

Program:

• Szakedzőink wellness hotelban várják a kollégákat ( 1 vagy 2 

napos program)

• Közös gimnasztikával, futóiskolával kezdünk, amit nyújtással 

zárunk

• A nap során cardio, erősítő edzések és relaxáló wellness 

programok váltják egymást

• Az estét tánc „edzéssel” és borkóstolóval zárjuk

www.e-negyzet.hu



Céges vízitúra

Előnyei:

• Valódi csapatépítés: egy csónakban evezés!

• Teljes szellemi kikapcsolódás, gyönyörű 

környezet, friss levegő

• A munkahelytől teljesen eltérő környezet és 

szituáció

A program:

• Egy vagy több napos vezetett vízitúra vagy vízitábor

• Könnyített verzióban fél napos evezőprogram

• Bográcsebéd a vízítáborban

• Délutáni sportprogramok:

• Biciklitúra, futóiskola

• Csocsó és ping-pong bajnokság

• Helyi edzések (pl jóga, pilates)

• Esti közös szalonna sütés és tábori hangulat

www.e-negyzet.com



Céges családi Nap és 
családi sportnap

Rohanó világunkban nagyon kevés időnk marad 
a sportolásra és sajnos a családdal sem tudunk 
annyi időt tölteni, mint szeretnénk. Erre nyújt 
megoldást a családi sportnap. 

A közös családi sportolás és versengés 
nagyszerű élményt nyújt mindenki számára.

A speciálisan összeállított feladatoknak köszönhetően valamennyi
korosztály és nem megtalálja a hozzá illő programot. 

•Gyermek sportok és programok,

•Női sportok

•Férfi sportok

A különböző korosztályú gyerekek számára más-más feladatot 
állítunk össze. A családi sportnap során lehetőség van gyermek 
sporttanácsadásra is, segítünk kiválasztani a gyermek számára ideális 
sportot. 

A program során nem csupán sportolás van lehetőség, hanem egyéb 
kiegészítő programokra is, így például egészségfelmérés, kreatív 
gyereksarok, arcfestés és egyéb szórakoztató programok is 
bekerülhetnek a kínálatba.
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Szakági sport edzők 
rendezvényre

Családi napra vagy céges sportnapra keres színpadi programokhoz 
edzőket? Forduljon hozzánk bizalommal, hiszen számtalan 
sportágban tudunk szakedzőket biztosítani. Egy színpadi edzőnél 
nemcsak a szaktudás fontos, hanem hogy magával tudja ragadni a 
tömeget. Cégünk vállalja a teljes színpadi program lebonyolítását, 
így a sportprogramok mellett életmód, táplálkozási vagy sportolási 
előadásokat is. 

Legnépszerűbb színpadi sportok:

• Pilates

• Jóga

• Spinning

• Kangoo

• Zumba

További javaslataink:

• Cardiolates

• Cardiobarre (balett és pilates vegyítése)

• Gerinctorna

• Stretching

www.e-negyzet.hu
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Sió-Eckes Kft

T&T Logisztikai Rt.

Walmark

Állami Autópálya kezelő Zrt

Astra Zeneca

Budapest Bank

Cardex Magyarország 

Decathlon

Dr Derm

Electro World

Ericsson Magyarország

Ernst&Young

Erste



Kapcsolat

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Bővebb információért vagy személyre szabott ajánlatunkért kérjük 
forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

www.e-negyzet.hu

E2 Wellness Szolgáltató Bt.

Telefon:
+36-30-689-18-32 /Miasnikov Mónika/
+36-20-965-88-40 /Miasnikov Tímea/

E-mail:
mmonika@e-negyzet.hu
timi@e-negyzet.hu

Internet: www.e-negyzet.hu

Postacím: 1125 Budapest, Nógrádi u. 4


