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VEZETŐI KÉZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNING 
VEZETŐI DÖNTÉS  

ÉS BEFOLYÁSOLÁS 
Előadónk: 
 

Bokor Tamás Ph.D. 
Budapesti Corvinus Egyetem 
Magatartástudományi és 
Kommunikációelméleti Intézet 
adjunktus, tréner 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. szeptember 26. kedd 
9.00 -16.00 óráig. 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
Radisson Blu Béke Hotel  
1067  Budapest, Teréz krt. 43. 
 
 
Részvételi díj: 

59 900 + áfa / fő 

 

 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények, ebéd. 
 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre. 
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk. 

 
Ajánló: 

A vezetés: döntések sorozata. A döntéselmélet mindaddig 
segíthet a döntések meghozatalában, ameddig úgy gondolkodunk 
a döntésről, mint lépésről lépésre érlelődő, racionális 
folyamatról. A munkahelyi gyakorlat azonban azt mutatja, az 
élet bonyolultabb helyzeteket kínál, mintsem hogy mindig legyen 
idő és elegendő mérlegelési szempont fontos döntéseink 
meghozatalához. Képzésünk azoknak szól, akik szeretnék jobban 
megismerni egyfelől saját döntési eljárásaik pszichológiai 
hátterét, másfelől megismerkednének azokkal a technikákkal, 
amelyek segítségével befolyásolni tudják mások intuíción alapuló 
döntéseit. 
 

Témakörök: 

A döntési fa és a döntéshozatal kritikája ▪ Racionális versus 
emocionális döntéshozatal ▪ A döntések kognitívpszichológiai 
háttere ▪ döntési csapdák ▪ befolyásolási technikák: landscaping 
és érzelmekre ható taktikák ▪ A befolyásolás nyelvi eszközei▪ 
Konzultáció 
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 Cégnév:  .......................................................................................
 
 

 Cím:   ..........................................................................................
 
 

 Jelentkező neve:   ............................................................................
 
 

 Beosztás:  ................................  E-mail:  ..........................................
 
 

   Telefon:  ...............................  Fax:  ..............................................
 
 

 
 

 
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ......................................... 

 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az 
előadásról kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. 
A jelentkezési feltételeket elfogadom: 
 
 
 
 
 
Kelt: 2017……………………………..    P. H. …………………………………………………… 

 


