
 



A Cég
A Cég egy olyan online 
platform, ahol a résztvevők 
egy játék szereplőjeként 
fejlődhetnek a munkahelyi 
teljesítmény növeléséhez 
és a hatékony 
együttműködéshez 
szükséges minden fontos 
területen, miközben 
folyamatosan visszajelzést 
kapnak az elért 
eredményeikről.



Minden 
eszközön és 
platformon 

működik 
A Cég egy webapplikáció, vagyis nem igényel telepítést, és minden platformon azonnal működik 
(Windows, Mac, Android, IOS). A felhasználói felület minden eszközön optimális megjelenést 
biztosít, legyen az laptop, tablet, vagy akár mobiltelefon. A Cég használata nem igényel az 
alapvető számítógép-felhasználói ismereteknél nagyobb tudást.



Milyen területeken érhető el 
fejlődés?

ALAP PÁLYÁK
★ A munkahelyi kommunikáció alapjai
★ Kommunikációs és viselkedési stílusok összehangolása
★ Csapatszerepek és eredményes együttműködés
★ Prezentáció, nyilvános beszéd útmutató
★ Időgazdálkodási eszközök és módszerek beépítése
★ Asszertivitás, konfliktusok hatékony kezelése
★ A munkahelyi stressz kezelése
★ Céltervezés és célok sikeres megvalósítása

BÓNUSZ PÁLYÁK
★ Munkahelyi protokoll
★ Hivatalos öltözködés szabályai
★ Szakmai márkaépítés a céges brand szolgálatában



A folyamat felépítése

x



Hatékonyabb 
együttműködés, 
kevesebb konfliktus



A Cég
A Cég egy olyan online 
platform, ahol a résztvevők 
egy játék szereplőjeként úgy 
fejlesztik az együtt-
működéshez és a munkahelyi 
teljesítmény növeléséhez 
szükséges kompetenciáikat, 
hogy közben jól is érzik 
magukat.

Jutalmazási és 
motivációs 
lehetőség



Látható 
eredmények 

és visszajelzés 
a munkatársak 

teljesítményéről



Nem szakít ki a 
munkafolyamatokból



Lehetőség a csapatversenyre, 
akár home office-ból is



A Cég
A Cég egy olyan online 
platform, ahol a résztvevők 
egy játék szereplőjeként úgy 
fejlesztik az együtt-
működéshez és a munkahelyi 
teljesítmény növeléséhez 
szükséges kompetenciáikat, 
hogy közben jól is érzik 
magukat.

Kézzel fogható 
gyakorlati tudás, 
látható 
eredmények



A szerződéskötést követően megtervezzük az egyedi 
elemeket, egyeztetjük az igényeket, felkészítjük a 
vezetőket, és tájékoztatjuk a játékban résztvevő 
munkatársakat.  

A résztvevők A Cég virtuális irodáin végighaladva megismerkednek 
a munkahelyi teljesítmény növeléséhez szükséges 
ismeretanyagokkal, feladatokkal.  A folyamatot igény esetén további 
fejlesztésekkel is támogatjuk.

A munkatársak teljesítményéről 
riportokat biztosítunk, és szükség 

esetén fejlesztési javaslatokat teszünk. 



miklos.ruszak@mypro.hu

+36 20 253 7020

https://mypro.hu

7624 Pécs, Klimó Gy. u. 13.

1076 Budapest, Garay u. 35. III/23.

További információért
keressen bizalommal:

Ruszák Miklós

Fejlesztési megoldásunk szakmai partnere a 
Games for Business Kft., akik játékosított tanulási 
platformjukkal segítik a hatékony és élményteli 
tanulást ügyfeleink számára.


