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Simon Sinek szerint érdemes a szervezeti 
kultúrát egymásnak építeni. 
„Nem az a nagy lehetőség, hogy felfedez-
zük a tökéletes vállalatot magunknak, 
hanem, hogy felépítsük a tökéletes válla-
latot egymásnak!” 
Csak hoznunk kell egy döntést, és vállalni a 
saját részünket.

Ha vezető vagyok, erős részt vállalhatok. 
Kihirdethetem a csapatom felé azokat az 
emberi értékeket, célokat, amire hívom 
őket. Kezdeményezhetek, megteremthe-
tem a lehetőségét, hogy együtt alakítsuk 
magunkat, teret adhatok annak, hogy az 
együttműködésünkön együtt dolgozzunk. 
Kitartóan, bátran, cselekvően.

Ha HR szakember vagyok sok lehetősé-
gem van. Szakmám szerint léphetek előre, 
és hívhatom magammal a vezetőket, kol-
légákat. Megismertethetem őket lehető-
ségekkel, erősíthetem a csapat építésének 
fontosságát, értékét. Támogatóan, együtt-
működően, professzionálisan.

Ha coach vagyok, nagy örömmel lépek 
a csapat mellé. Tisztelem és elfogadom 
a csapat célját, akarását, ritmusát. Abban 
támogatom őket, ahol tartanak, és amire 
szükségük van. Kutatom és elismerem az 
erőforrásaikat, segítem a következő lépé-
sük, fejezetük létrejöttét. Elkötelezetten, 
megbízhatóan, szakmaian.

Ha mindezek a „részek” találkoz-
nak, abból óriási csoporterők és kö-
zösségi élmények keletkeznek.

A 2019-es HR Brandem Konferencia célja, 
hogy rátekintsünk, hogyan építhetünk 
csoportokból csapatokat, közösségeket. 
Hogyan tudja elkezdeni, elindítani a veze-
tő és a HR szakember ezt az építkezést? 
Mit tudnak tenni ha, nehézségek támad-
nak? Hogyan tudja fenntartani a csapat-
szellemet, a közösségi értékeket a vezető? 
Hogyan tud támogatást adni a coach 
szakma, hogy ebben a gyorsan változó, 
erős szervezeti elvárás rendszerben, inten-
zív szervezeti életben a csapatok, csapatok 
maradjanak?

Mert csapatok tagjai ott lesznek motivál-
tak, lelkesek, cselekvőek, ahol odatartozó-
nak élik meg magukat.

Létezik olyan munkahelyi csoport, ahová jó tartozni!

Az International Coach Federation, az ICF hazai tagozata ismét egy olyan szakmai napot 
szervez, ahol teret ad a HR szakemberek, szervezeti vezetők és a coachok eszmecseréjé-
nek, bemutatva a legfrissebb kutatásokat, keretet adva mind a gyakorlati tapasztalatok 
megvitatásának, mind a tudásátadásnak. Szervezeti példákon keresztül kutatjuk, tanuljuk, 
hogyan működik a vezető a HR szakember és a coach együttműködése. Hallhatunk példá-
kat az építkezésre, az akadályok leküzdésére és a csapatszellem fenntartására.
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Playback Színház 
a ráhangolódásért

Megnyitó

John Brooker 
plenáris előadása

Workshopok, kerekasztal 
beszélgetések 3 teremben

Feldmár András
plenáris előadása

Prism Award díjátadó

Workshopok, kerekasztal 
beszélgetések 3 teremben
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PROGRAM

Feldmár András Kanadában élő ma-
gyar származású filozófus, matematikus, 
pszichológus, pszichoterapeuta. Szakem-
berekkel, teológusokkal, művészekkel és 
elszánt civilekkel arra keresik a választ, hogy 
hogyan tudnának a lélek és tudat sebeitől 
szenvedő emberek az orvos-beteg reláció 
kiszolgáltatottsága helyett élő, gyengéd, 
szeretetteli kapcsolatokból erőt merítve 
meggyógyulni és visszatalálni a hétközna-
pok boldogságába.

John Brooker 11 évig szolgált a légierőben, 
1985-ben került a Visához pénzautoma-
ta-szerelőként, 1996-tól 2001-ig a cég 
alelnöke volt. Azóta facilitátorként és tré-
nerként dolgozik, világszerte segít csapato-
kat kreatív együttműködésben és növeke-
désben. A Solution Focus in Organisations 
társelnöke.

fotó: Halmai Gyöngyi



SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

A konferencia programban való szakmai megjelenés mellett a Konferencia Támogatója 
részt vesz az esemény kampányában is, és a promóciós lehetőségekkel is élhet. 

 → Kiemelt megjelenés a programban
 → Vállalati esettanulmány bemutatásának lehetősége
 → Logós megjelenés a rendezvény teljes kommunikációjában
 → 5 fő ingyenes részvétele a konferencián (az előadó(ko)n kívül)
 → Kiállítási stand a regisztrációs területen, ahol a szünetek is zajlanak
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A közel 200 résztvevő számára arculati és promóciós megjelenés a konferencia napján.

 → Kiállítói asztal és rollup a konferencia regisztrációs és networking területén
 → 2 fő részvétele a konferencián

A program tervezésekor azt tűztük ki célul, hogy lehetőleg minden résztvevő lehetőséget 
kapjon a megszólalásra, tapasztalatcserére, tanulásra. A témák kiválasztásánál közel 
20 vállalat számára alakítottunk ki olyan megszólalási lehetőséget, amelyben garantált 
lehetőség van egy fókuszterület mélyebb bemutatására, az egyedi sikerek és tanulságok 
megosztására. 

 → Megjelenés a programban, vállalati esettanulmány bemutatásának lehetősége
 → Logós megjelenés a rendezvény oldalán (ICF/Események)
 → 3 fő ingyenes részvétele a konferencián (az előadó(ko)n kívül)

Szekció Támogató megjelenés 300,000 Ft + ÁFA 

Konferencia Támogató csomag 600,000 Ft + ÁFA

Kiállítói megjelenés 160,000 Ft + ÁFA

Szponzorációs igényével kérjük keresse a konferencia szervezőpartnerét:
Szabó Gabi MCC, kommunikacio@coachfederation.hu , +36 20 982 5184



Kiemelt szponzoraink a korábbi években:

19.
03.
27.

GE Infrastructure Hungary Holding Kft.

ICG

NI Hungary KftŐri és Németh Kft Legacy Kft Magyar Coach Egyesület

MAVIR ZRtRéczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi IrodaSimonyi és Tóth Személyzeti Tanácsadó Kft. Conversations Kft

Schibsted Classified Media Hungary Kft. Coca-Cola Hellenic Bottling Company Magyarország Kft.TATA Consultancy Services

Támogatóink, partnereink a korábbi években:

Klapka Üzletház

Liligo

IBM Budapest Lab Ericsson Green Fox Academy Prezi Lufthansa SystemsEvosoft

ProvidentITSH Al Partners Schibsted Hungary Integral Vision EXXON Mobil Person Group UPCLíra Könyv Zrt.

NISZ Zrt,Mol Nyrt,

ChocoMe

K&H World Quant Kft. Euro Atlantic Capital Hewlett Packard Enterprise HungaryCoaching Centrum

Coach Akadémia Coaching Team Kft. Agri Corn KftBusiness Coach Kft, Pünkösdi Teológiai Főiskola SolutionSurfers

Citibank Pepsico IBM Hungary Decathlon Magyarország Vibrocomp Baki Agrocentrum Watson Coach Iskola

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Fundamenta Akadémia Blue Compass BtMart Kft In DynamicsBHS Trans Kft.,

BÁCSVÍZ Zrt.Global Services, Hungary Help & Care Kft. KÉSZ Consulting Kft.Mapei KftHungary FFY Consulting Kft.

Lexmark International Technology Hungary Kft Magyar CoachszemleAmrop Csanádi Csoport Kft.Michelin Hungária Kft.


