
Individualni persolog® 
DISK coaching / 90 min

Pripravili smo vam možnost individualnega
coachinga, ki se osredotoča na vaše talente,
potencial in prepoznavanje ter odpravljanje

možnih slabosti. 

Izpolnite originalni persolog® vprašalnik in
spoznajte vaš osebnostni profil!

Komu je coaching namenjen?

Vsem, ki delate na razvoju svojega
potenciala. 

Vsem, ki pri svojem delu sodelujete
z drugimi.   

Vsem, ki ste radovedni in želite
bolje spoznati svoje talente,
prednosti in ozavestiti tudi slabosti. 

Vsem, ki si zaslužite nagrado že to
poletje.

  

Dominantni iniciativni

KOREKTNI STANOVITNI

 Razumevanje DISK koncepta.    
 Podrobna razlaga vašega persolog® profila s poudarkom na vaših talentih, 
 prednostih in slabostih.
 Razlaga rezultatov z vidika vašega dela. 
 Priporočila za ukrepanje in prilagajanje različnim ljudem ali delovnim zahtevam.
 Čas za odprta vprašanja in razrešitev vaših dilem.
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ALI ŽELITE  IZVEDETI NEKAJ

ZANIMIVEGA O SEBI?

Kaj je Persolog® DISK model?

Ena od najpogosteje uporabljenih
znanstveno podprtih metod za
merjenje naših vedenjskih nagnjen. 

Na osnovi vprašalnika spoznate vaš
prevladujoči vedenjski stil:

Kaj vse obsega 90-minutni coaching?



 Prijavite se preko maila: janez.hudovernik@1minute-coach.com
 Najkasneje v roku 24 ur boste dobili elektronsko pošto z dostopom do online vprašalnika.
 S trenerjem se dogovorite za termin coachinga prek Zooma.
 Pred terminom boste dobili vašo persolog® analizo, na samem coachingu pa podrobno 
 razlago vašega profila.
 Vaš trener je Janez Hudovernik, licencirani master persolog® DISK trener z več kot 20-
letnimi izkušnjami pri delu z vedenjskimi profili.
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Dodatna ugodnost v ponudbi do 20.12. 2020

V pripravi na coaching ste vabljeni, da pred dogovorjenim terminom
pošljete vaša vprašanja in tako še dodatno vplivate na kvaliteto coachinga. 

Cena za paket znaša 181,43 € (DDV vključen); vključuje persolog osebnostni profil in
90 minutno svetovanje preko platforme Zoom;  (redna cena je 213,45 €; DDV vključen)

Brezplačen izvod e-knjižice (vrednost 3,97 €) avtorja in vašega coacha Janeza
Hudovernik: Vzgoja in vedenjski stili otrok. Knjižica vam na poljuden, preprost in
slikovit način predstavi štiri različne vedenjske tipe vaših otrok: dominantnega,
iniciativnega, stabilnega in korektnega in kako ustrezno prilagoditi komunikacijo in
vzgojo.

Izkušnje govorijo, da boste v teku 90 minutnega
coachinga, ki je namenjen vam in se nanaša

izključno na vas, dobili kar nekaj »AHA«
izkušenj. Nekatere stvari vam bodo preprosto

postale bolj jasne in razumljive.  
Rezervirajte si svoje mesto še danes!

Se veselim srečanja z vami – 
vaš persolog trener: Janez Hudovernik

Kako se lahko prijavim in kakšen je postopek?

KORISTEN NASVET

Vaša investicija

Prijave sprejemamo že danes na: janez.hudovernik@1minute-coach.com


