
 
 
 

MEGHÍVÓ	  

az	  Innermetrix	  Hungary	  eszköz-‐	  és	  esettanulmány	  bemutató	  reggelijére:	  

MIÉRT	  CSINÁLOD	  AZT,	  AMIT	  CSINÁLSZ?	  
avagy,	  a	  vezetői	  tehetség	  mérhetősége,	  annak	  konzekvenciái	  és	  gyakorlati	  

eredményei	  a	  vállalati	  életben	  

Esemény	  dátuma:	  2015.	  június	  25.,	  csütörtök	  08:30h	  –	  11:00h	  	  

Helyszín:	  Oxygen	  Wellness,	  1016	  Budapest,	  Naphegy	  utca	  67.	  

Téma:	  

Ismernek	  és	  használnak	  már	  az	  Ön	  vállalatánál	  személyiségelemző	  eszközöket?	  

Fontos-‐e	  Ön	  szerint	  tudni,	  hogy	  milyen	  gondolkozásbeli-‐	  és	  döntéshozatali	  
vakfoltok	  jellemzik	  a	  vezetőket?	  

Tapasztalt-‐e	  már	  olyat,	  hogy	  a	  cégben	  jelentkező	  valódi	  problémák	  eredőit,	  nem	  
tudták	  pontosan	  kimutatni,	  és	  így	  a	  megoldás	  sem	  volt	  eredményes?	  

Van	  esetleg	  hiányérzete	  a	  használt	  tesztek	  mélységére,	  validitására,	  előremutató	  
megbízhatóságára	  vonatkozóan?	  

Érdekli,	  hogy	  hogyan	  lehet	  úgy	  teljesítményt	  növelni,	  hogy	  közben	  a	  terhek	  
csökkennek?	  

Az	  Innermetrix	  bemutatóját	  azoknak	  ajánljuk	  különösen,	  akik	  a	  fenti	  kérdések	  
közül,	  legalább	  két	  esetben	  IGEN-‐el	  válaszoltak.	  

	  

	  



Program:	  

8:30	  

Érkezés	  és	  reggeli	  

9:00h	  	  

Köszöntő	  -‐	  Malchiner	  Maximilian	  Péter	  (Ügyvezető	  igazgató)	  

9:05	  I.	  A	  Robert	  S.	  Hartman	  által	  kifejlesztett	  értéktudomány,	  a	  Formális	  Axiológia	  
gyakorlati	  felhasználása	  a	  vállalati	  életben	  II.	  Mi	  a	  közös	  a	  magyar,	  a	  német,	  és	  az	  
amerikai	  menedzserek	  között?	  Egy	  országonként	  1500	  menedzserrel	  készült	  
tanulmány	  bemutatása	  

9:35	  

Borbély	  László	  (SPA	  Tudásbázis	  ügyvezető	  igazgató,	  coach)	  beszélget	  Bagi	  Péterrel,	  
Life&Magic	  Consulting	  (pénzügyi	  befektetések)	  ügyvezető	  igazgatóval,	  az	  IMX	  ADV	  
profilról,	  a	  személyes	  válságkezelés	  megalapozása	  –	  a	  személyes	  és	  a	  szervezeti	  
boldogság	  összefüggéseinek	  felismerése	  témájában	  

10:00	  

Kiss	  József	  (HDTeam	  ügyvezető	  igazgató)	  beszélget	  egy	  több	  ezer	  munkavállalót	  
foglalkoztató	  autóipari	  beszállító	  cég	  HR	  vezetőivel	  az	  IMX	  ADV	  
profil	  alkalmazásáról	  a	  teljes	  vezetői	  kört	  érintően,	  és	  az	  erre	  épülő	  
modulrendszerű	  menedzsment-‐tréning	  programról	  

10:30	  

Kérdések	  és	  válaszok	  

11:00	  

Vége	  



Kik	  vagyunk?	  
Az	  Innermetrix	  5	  kontinensen	  32	  országban	  van	  jelen.	  Világpiaci	  vezető	  szerepét	  az	  
egyedülálló	  metodológiai	  hátterének,	  és	  az	  erre	  felépített	  személyiségelemző	  
eszköztárának	  köszönheti,	  mely	  5-‐10	  évre	  előre	  is	  biztos	  eredményeket	  garantál.	  	  
Ennek	  hátterében	  a	  Robert	  S.	  Hartman	  által	  kifejlesztett	  értéktudomány,	  a	  
Formális	  Axiológia	  áll.	  	  
Tesztjeink	  lehetővé	  teszik	  a	  legösszetettebb	  menedzsment	  és	  munkavállalói	  
problémák	  azonosítását,	  az	  egyéni	  tehetség	  és	  teljesítmény	  holisztikus	  szemléletű	  
mérését,	  és	  a	  kiválasztás	  során	  nehezen	  felismerhető,	  mélyen	  megbúvó	  
ellentmondások	  felismerését	  is.	  	  

Elsősorban cégvezetők, HR	  vezetők	  részvételére	  számítunk,	  akik	  konkrét	   
esettanulmányok,	  élő	  beszámolók	  mentén	  ismerik	  meg	  a	  tesztek	  által	  nyújtott	  
alkalmazási	  és	  eredményességi	  előnyöket.	  
Kérdéseket	  fogalmazhatnak	  meg,	  melyekre	  azonnali	  és	  praktikus	  választ	  kapnak.	  

Kérjük,	  hogy	  érdeklődés	  vagy	  további	  kérdések	  esetén	  jelentkezzen Müller Csillánál 
(csilla.muller@innermetrix.de) vagy az alábbi linken: 

Innermetrix üzleti reggeli 2015. június 25.

A	  részvétel	  ingyenes, azonban jelentkezéseket	  csak korlátozott	  számban, a	   
beérkezési	  sorrend	  alapján	  tudunk	  elfogadni a HR területen vagy cégvezetésben 
érdekeltektől.	  

A rendezvény szervezője az Innermetrix-Hungary Kft.

http://www.treningek.hu/pages/imx2015



