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E-Négyzet azaz energia a négyzeten: ez az, amit cégünk 

képvisel.

Cégünk 2004-ben jött létre sport- és egészségrendezvények,

csapatépítő programok és tréningek szervezésre.

Játékos csapatépítő programjaink célja, hogy kikapcsolja,

szórakoztassa és összekovácsolja a csapatot.

Tréningjeinken és képzéseinkkel nem felesleges információt

szeretnénk átadni, hanem valóban hasznos tudást, ami a

mindennapjaikban tudnak hasznosítani.

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.

Munkánkat széles körű szakmai stáb és együttműködő partnerek

segítik.
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Mitől jó egy játékos csapatépítő tréning?

Attól, hogy valamennyi résztvevő számára élményt nyújt a program,

amely kikapcsolja és összekovácsolja a csapatot.

Mi a játék erejében, a vidámságban, a

nevetésben hiszünk, hiszen minek lenne

nagyobb csapatépítő ereje, mint a közösen

átélt élménynek?

A kollégák együtt és csapatokban is dolgoznak, teszteljük

kreativitásukat, ügyességüket, problémamegoldó készségüket. A

játékok sosem véresen komolyak, számtalan megoldás létezik, így

mindenki számára élvezetes. A versenyszellem és a szurkolás még

izgalmasabbá teszi a csapatépítő programot.

Ismerje meg kreatív és vetélkedős tréningjeinket.

Indoor és outdoor formában is kivitelezhetőek csapatépítő

programjaink.



Kreatív és vetélkedős 

csapatépítő tréning
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A kreatív csapatépítő tréning lényege az alkotás. A

kollégák csapatokba rendeződve, ugyanolyan eszközöket

kapnak, amiből létre kell hozniuk az adott kreációt. Így tényleg

csak a csapat kreativitásán múlik a megoldás. A produkciókat,

termékeket be is kell mutatni a többi csapatnak, ami a

feladat csúcspontja.

A feladat kiszabásánál egyedi, cégre szabott igényekhez is alkalmazkodunk.

A vetélkedős tréningen valamennyi csapat egyszerre, de külön-külön

versenyez Ettől még izgalmasabb lesz a rendezvény és még aktívabb lesz a

csapat, hiszen egymás teljesítményét látva kell harcolniuk a győzelemért.

A vetélkedők nem a lexikális tudásról szólnak, nem intelligencia teszt, ezért

mindenki felszabadultan tudja élvezni a játékot. A vetélkedők egy része a

cégről vagy a csapatról is szól, így még jobban meg tudják ismerni egymást

a résztvevők.

Mindkét rendezvény igen jókedvű program. Új csapat,

sok új kolléga, új vezető esetén is izgalmas kihívás,

akárcsak összeszokott csoportnál, hiszen az új

típusú feladatokkal kizökkentjük a kollégákat a mindennapos munkákból és

meglepő megoldásaikkal maradandó élményt szereznek egymásnak.
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Az E-Négyzet intézményi akkreditációval rendelkezik, így 

tréningjeinket a szakképzési hozzájárulás terhére is el lehet 

számolni.

A következő tréningjeinkből választhat:

•Viselkedés alapú kommunikációs tréning

•Stresszkezelési tréning

•Élmény centrikus konfliktuskezelési és konfrontáció tréning

•Nőiség tréning



Viselkedés alapú 

kommunikációs tréning
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Tudja Ön miért találja meg a közös hangot bizonyos emberekkel

egy pillanat alatt és miért olyan nehezen másokkal?

Tudja, milyen kommunikációs technikákkal győzheti meg

könnyebben tárgyaló partnerét?

A tréning ezekre a kérdésekre adja meg a választ!

4 alap viselkedést típus létezik. A tréningen

megmutatjuk a különbségeket,a velük

való hatékony kommunikációt,

kitérünk a konfliktus-, problémakezelésre

és a meggyőzés eszközeire.

A képzés felépítése:

•Önismereti teszt:

•Elméleti képzés, szituációs gyakorlatokkal:

•Helyzetgyakorlatok: színész kollégánk segít: értékeli a

látottakat, és eljátssza az ügyfelet, a főnököt stb.



Stresszkezelési tréning
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A folyamatos és magas stressznek egészségkárosító hatása van,

ezért meg kell tanulnunk levezetni és kezelni azt.

Stressz tréningünk nem elméleti oktatás,

hanem gyakorlati megoldásokra épül,

amelyet bármikor tudnak hasznosítani a

résztvevők.

A tréninget egy stressz állapot felméréssel kezdjük, amelyet online

kitölthető Stress scan kérdőívünkkel végzünk el. A teszttel minden

résztvevőről egyéni elemzést adunk, képet kapunk életmódbeli,

megküzdési és pszichoszociális faktoraikról, amelyek a

mindennapi stressz hatásokkal szembeni ellenállást segítik.

Megvizsgáljuk az adott csoportnak legnagyobb mértékben

feszültséget adó tényezőket, ezekkel külön foglalkozunk a

tréningen. Kibeszéléssel, a stresszorok megértésével állítjuk fel a

teljes pillanatnyi stressz állapot térképet.

A stressz és annak állapotának megismerése után gyakorlati

stresszoldásra térünk át, megismerjük annak lehetőségeit. A

tréninget meditációval, autogén tréninggel zárjuk.
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Úgy érzi, hogy csapatának tagjai között néha szinte kézzel

tapintható a feszültség? Gyakran vesznek össze egy-egy

apróságon? De vajon mi áll ennek hátterében?

A tréning nem egy hagyományos elméleti

oktatás, hanem egy megbeszélésen,

kibeszélésen alapuló szituációs

gyakorlatokkal tarkított, vezetett tréning.

Cél a problémák felszínre hozása, megbeszélése, megértése a

másik szemszögéből is. A csapatot közelebb hozza egymáshoz,

hiszen a másik nézőpontját is megismerjük.

Kiknek szól a tréning?

Egyazon a hierarchiai szintjén lévő embereknek szól a tréning,

hiszen más a résztvevők hozzáállása, nyíltsága ha a főnök is jelen

van a tréningen. Ajánljuk pl egy azonos osztály dolgozóinak, együtt

dolgozó csapatnak, más-más területről érkező, de egy azon

hierarchiai szinten lévő kollégák részére.



Nőiség tréning

www.e-negyzet.hu

Mitől vagyunk mi nők? Ki vagyok én valójában?

Érezte már úgy, hogy szinte szétszakad rengeteg teendője és

szerepe között? És mindezek között hol van Ön?

A mai világban egy nőnek nagyon összetett

elvárás rendszernek kell megfelelnie: dolgozó

nő, anya, feleség stb.

Nőiség programunk egy élmény gazdag beszélgetés, ahol arra

keressük, a választ, hogy hogyan lehetnének a hölgyek

lelkileg/érzelmileg egészségesek, hogyan készülhetnek fel az ezzel

járó stresszre és hogyan tudják megelőzni azt.

Fontos, hogy mint nők jelen legyünk saját életünkben, és ne csak a

kérések között lavírozzunk minden nap, a saját igényeink háttérbe

szorításával szemben. A tréning célja ennek a harmóniának a

megtalálása.

Ez nem egy terápia, hanem egy olyan beszélgetés, ahol a

résztvevők önmagukból kiindulva, önmaguk tapasztalatából,

különböző gyakorlatok végzésével oldják fel a problémákat.
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Kapcsolat

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Bővebb információért vagy személyre szabott ajánlatunkért kérjük 

forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek 

bármelyikén:

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
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