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TEDD A TEHETSÉGED MÉRHETŐVÉ. GYENGESÉGEK HELYETT TUDD MEG, MIBEN VAGY ERŐS.

A legjobb, legelhivatottabb vezető és munkatárs is hajlamos arra, hogy mindig "megjavulni" akarjon: gyengeségeit 
javítani, hiányosságait pótolni. Eközben az erősségeit pedig sokszor nem tudja felsorolni. Mi fel tudjuk, mert tudományos 
módszerünk van rá. Ez az Erősségfejlesztési Folyamat, mely a CliftonStrengths© módszertanon alapul.

Azok, akik a munkában az erősségeik használatára összpontosítanak...

 ...60%-a nagyobb valószínűséggel elkötelezettek a munkájuk iránt.

 ... nagyobb valószínűséggel gondolják úgy, hogy minden nap azt tehetik, amihez a legjobban értenek.

 ... nagyobb valószínűséggel számolnak be kiváló életminőségről.

Consulting

[EUREKA] CONSULTING ERŐSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT

AZ ERŐSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT MENETE 

1. Gallup® CliftonStrengths® Menedzser  10 (vezetőknek), Gallup® CliftonStrengths® Sales TOP 10 (sales 

munkatársaknak) vagy Gallup® CliftonStrengths® Top 5  (további munkatársaknak) 60 perces online 

tehetségfelmérés elvégzése, ezt követően a CliftonStrengths® felmérés személyes 1-on-1 kiértékelése egy 90 - 60 

perces alkalom folyamán.

JAVASOLT OPCIÓ: További 2 alkalom egyéni erősségfejlesztés Erősség Coach segítségével (60 perc / alkalom)

2. CSAPATOS ERŐSSÉG Workshop (fél- vagy egész napos, élő)

3. FÓKUSZPONT Workshop (3-4 alkalom, félnapos, élő / online) - a célzott csapatos fejlesztésért

Eredményes és összetartó csapatokat fejlesztünk. Az [eureka] két üzletága, a szervezetfejlesztés és a játékosítás, 
egymás erősítve támogatják a progresszív csapatok fejlődését. Komplex szolgáltatási portfóliónk a munka és az üzlet 
világának valamennyi kihívására választ ad a kipróbált, profi eszköztárunk, és a játékosság segítségével.

Az [eureka] Consulting fókuszában a munkatársak kompetenciáinak és erősségeinek felmérése és fejlesztése áll. Az 
[eureka] Games egyedi fejlesztésű online és offline csapatépítő játékai pedig gondoskodnak azokról a pozitív, közös 
élményekről, amelyek az összetartó közösségek habarcsát jelentik. 

KIK VAGYUNK MI?



GALLUP© CLIFTONSTRENGTHS© 
FELMÉRÉS ÉS EGYÉNI 
KIÉRTÉKELÉS

A Menedzser Top 10 felmérés segít tisztázni a vezetői szerepeket, és hogy hogyan fejleszthetőek leghatékonyabban a 
vezetői képességek. Ezen felül alapozó eszközként szolgál a csapat hatékony kezeléséhez és irányításához is. 
Segítségével meghatározatók a fejlesztési utak, egyéni cselekvési és akciótervek állíthatók fel.

A Sales Top 10 felmérés alapvető ismereteket nyújt az erősségeid felfedezéséhez. Akár a B2B, akár a B2C értékesítésben 
dolgozol, ez a felmérés azonosítja a veled született tehetségeidet, és gyakorlatias módszerekkel lát el téged, hogy miként 
használhatod azokat a munkakörödben. Ha pedig Téged a csapatod teljesítménye alapján értékelnek, ez a felmérés 
nagyszerű eszközként szolgál majd az eredmények javításához és a közös fejlődéshez.

A Top 5 felmérés alapvető megértést nyújt az erősségeid felfedezéséhez. Azzal, hogy az erősségeidet megismered, 
elkezdheted fejleszteni a tehetséged úgy, hogy hatékonyabban dolgozz, több időd legyen, és tényleg élvezd is a 
munkád. Segítségével meghatározatók a fejlesztési utak, egyéni cselekvési és akciótervek állíthatók fel.

A CLIFTONSTRENGTHS© FELMÉRÉS SZEMÉLYES KIÉRTÉKELÉSE
A felmérést egy személyes kiértékelő alkalom követi. Ekkor a coach... 

 ...segít értelmezni a riportot és a hétköznapokba átültethetővé tenni az eredményt. 

 ...segít az erősségek alapján elérhető célokat kitűzni, és el is érni azokat.

 ... segít a jóból kiváló szintre kerülni, gyakorlatias segítséget kapsz ahhoz, hogy olyan pályán mozogj,  amiben  
     nagy önbizalmad és kompetenciád van

 ... segít, hogy legyen egy akcióterved a kihívást jelentő helyzetekre és arra, hogyan érd el a céljaidat. 

A CLIFTONSTRENGTHS© FELMÉRÉS

Mi a CliftonStrengths©?

A Gallup CliftonStrengths© felmérése, amelyet 50+ éve fejlesztenek, olyan erősségeket azonosít, amelyek 
kiaknázásával az élet bármely területén, a munkában és a magánéletben is sikeresebb lehetsz.

A felmérés nem pusztán szöveges kiértékelést ad. A következő lépésben CliftonStrengths© Erősség Coach-csal együtt 
további lépéseket és akciótervet határozol meg a tehetségek kibontakozására.

Az alapja egy tehetségfelmérés, ami feltárja minden rejtett erősséged. Megtudjuk belőle, miért vagy jó a munkádban 
– és hogyan fejlesztheted ezt arra koncentrálva, ami erőssé tesz.

A kiértékelést követően van még lehetőség folytatni: opcionális 2-3 alkalom során a feltárt erősségeid fejlesztésére 
koncentrálunk, amivel már mérhetően eredményesebb leszel.

És ha igényled, személyre szabott, a te igényeidnek megfelelő tréninget is tartunk, ahol fejleszthetjük az 
időgazdálkodást, a feladatmenedzsmentet, a vezetői visszajelzéseket és delegációt - és bármi mást, aminek szükségét 
érzed.



CSOPORTOS ERŐSSÉG WORKSHOP: 
AZ ERŐSSÉGEK KIAKNÁZÁSA 
STRATÉGIA MENTÉN

A csoportos Erősség Workshop során közösen vizsgáljuk meg, hogy

 O hogyan lehet elősegíteni a csapat tagjai közötti ösztönös együttműködést

 O milyen hatása és ereje van az erősségek és tehetségek rendszeres visszajelzésének 

 O hogyan lehet megteremteni a magas bizalmi színtű csapatot és a támogató kultúrát

 O miként alakítható ki egy közös nyelv, mely elősegíti a hatékony munkavégzést

 O hogyan legyünk motiváltak a  szervezet üzleti és stratégiai céljainak elérésére

ÖNISMERETBŐL A HATÉKONY MUNKAVÉGZÉSBE

A workshopon a résztvevők kollektív erősségeit tárjuk fel és tudatosítjuk bennük. Olyan praktikus és kézzelfogható 
eszközöket kapnak, melyet egymás között a mindennapi együttműködésben is hatékonyan kamatoztathatnak. A 
workshopon nem csak a bizalom és a csapatkohézió épül a résztvevők között, hanem régóta fennálló elakadások és 
feszültségpontok oldódnak, ami azonnali javulást eredményez az együttműködésben. 

Építsetek együtt egy olyan csapatot, amiben mindenki ismeri az egyéni erősségeket, és közösen építkezik.

De tudod, hogy a társaid miért csinálják azt, amit, hogy mi motiválja őket, és mikor nyújtják a tőlük telhető legtöbbet? 

Az Erősség Workshop segít felismerni, hogy  miben vagytok legjobbak és ezáltal erősebb lesz a közöttetek lévő 
dinamika, jobb a párbeszéd és kiemelkedő az együttműködés.

Interaktív, együttműködésen alapuló workshop 4-15 fő részére

Időtartam: fél nap (4 óra) vagy egész nap (8 óra) 

Munkatársak közötti együttműködést erősítő, interaktív elemekkel megtűzdelt műhelymunka.

ÖNMAGUNK JOBB VERZIÓJÁVÁ VÁLNI

Ha a csapattagok ismerik egymás erősségeit, közös nyelvet beszélnek: 

 O Ösztönösen működnek együtt, mert tudják, ki mihez ért legjobban.

 O Mindig a megfelelő helyen kérnek és adnak segítséget.

 O Ezzel időt spórolnak, mert azok működnek együtt, akiknek kell.

 O Hibákat kerülnek el, mert nem félnek segítséget kérni.

 O Együtt lesznek sikeresek – és tudni is fogják, hogy ez a saját, közös érdemük.



MIT ÉRDEMES MÉG TUDNI A 
MÓDSZERTANRÓL?

6X

nagyobb valószínűséggel 
elkötelezettek a munkájuk iránt.

6X

nagyobb valószínűséggel gondolják 
úgy, hogy minden nap azt tehetik, 

amihez a legjobban értenek.

3X

nagyobb valószínűséggel számolnak 
be kiváló életminőségről.

AZOK, AKIK A MUNKÁBAN AZ ERŐSSÉGEIK HASZNÁLATÁRA 
ÖSSZPONTOSÍTANAK...

A módszert, amit a tehetségfelmérésnél alkalmazunk, a Gallup globális 
elemző és tanácsadó cég fejlesztette tökélyre és alkalmazzák a 
kutatói ma is, több mint 160 országban. A CliftonStrengths© 
felmérést az évtizedek alatt már több mint 25 millió ember töltötte 
ki világszerte, így megbízható adatokkal rendelkezünk az 
eredményességéről.

A módszert a Fortune 500 vállalatok 90%-a használja jelenleg is 
aktívan a munkavállalói elköteleződés és a teljesítmény fokozására.

A CliftonStrengths® felmérés több mint 50 éves kutatáson és 
részletesen dokumentált módszertani validáción alapul.

A videó elindításához 
kattints a képre

Consulting

A Gallup CliftonStrenghts eszközt 50+ éve fejlesztik folyamatosan, több mint 25 millió kitöltés és kiértékelés alapján. 
Hasonlóan a Myers Briggshez és a StandOuthoz, a CliftonStrenghts© eredete is a pozitív pszichológiában 
gyökeredzik, tehát a fókusza nem a hiányon, hanem a meglévő és fejleszthető erősségeken van. 

Más tesztekkel szemben azonban a CliftonStrengths© az egyénben olyan erősségeket azonosít, amelyek kiaknázásával 
az élet bármely területén - legyen szó munkáról vagy magánéletről - sikereket érhetsz el. Abban is különleges, hogy nem 
pusztán egy szöveges kiértékelést ad, hanem a felmérést követően hivatalos, CliftonStrengths© Erősség Coach-csal 
együtt további lépéseket és akciótervet határozunk meg a tehetségeid kibontakozására.

MIÉRT MÁS EZ A MÓDSZERTAN, MINT A TÖBBI?

Don Clifton, a módszer kifejlesztője 1949-ben kezdte el kutatásait a Nebraskai 
Egyetemen, és szembemenve a kérdésekkel, melyeket a kor pszichológusai 
megválaszolni akartak - "mi a baj az emberekkel?" - egy merőben más 
megközelítésre alapozott: "mi a jó az emberekben?"

https://bit.ly/3xhHxoZ
https://www.youtube.com/watch?v=O4MUYmfpC6w


SZAKMAI CSAPATUNK
ÉS EGYÉB TUDNIVALÓK

A CliftonStrengths TOP 5 tartalmazza a CliftonStrengths© TOP 5 felmérést, és az egyéni, legfeljebb 60 perces kiértékelő 
alkalmat.

CliftonStrengths MANAGER 10 és SALES TOP 10 tartalmazza a felmérést, és az egyéni, legfeljebb 90 perces kiértékelő 
alkalmat.

Az ajánlat tartalmaz továbbá egy 60 perces konzultációt a vezetők számára : workshop utáni visszajelzés a 
csapatról

A CliftonStrengths© felmérés online, magyar vagy angol nyelven kitölthető. Az automatikus riport angol nyelvű, 
magyar nyelvű riportot fordítási díj ellenében küldünk. A fordítás díja 5.000,- Ft + ÁFA / fő.

Egyedileg megküldött árajánlatunk nem tartalmazza a személyes kiértékeléshez, workshophoz szükséges helyszín 
rendelkezésre bocsátását, és a helyszín bérleti díját. Partnereinknél kedvezményes feltételekkel vehető igénybe 
workshop tartásához ideális terem, Budapest belvárosában.

Igény és előzetes egyeztetés esetén a megrendelő székhelyén / telepehelyén is szolgáltatunk. Budapesten kívül 
szolgáltatás igénybevétele esetén kiszállási díjat számítunk fel.

hello@eureka.hu  www.eureka.hu                              +36 30 220 3734

Szabóné Szopkó Beatrix
[eureka] Consulting üzletágvezető

Projektvezető, szakmai kapcsolattartó, szakmai módszertan design, HR mentoring

Vezető tréner és coach

Takács Zsófia

Szervezeti pszichológus, medior tréner, Erősség Coach

Bódi Gabriella
[eureka] Consulting & Games alapító, CVO

Szervezeti design szakértő, executive mentoring és coaching, szakmai módszertan design

Gallup Certified Strengths Coach

Győri-Nádai Réka

Medior tréner, Erősség Coach
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