MEGHÍVÓ
BETA „ÉLETREVALÓ” STRATÉGIAI TRÉNING 3.

Tisztelt Betegszervezeti Vezető!

A BETA program őszi tréningsorozata novemberben újabb workshop-ot kínál Önnek. Az Innovatív
Gyógyszergyártók Egyesületének kiemelt célja, hogy a magyarországi betegszervezetek
érdekérvényesítő képessége észrevehetően növekedjen, hosszú távú fennmaradásuk biztosított
legyen.
Éppen ezért, további, SZEMÉLYRE SZABOTT, kiscsoportos képzést kínálunk betegszervezetének,
melynek első két tréningjén szeptemberben 12 fő vett részt.
Kiemelkedő jelentőségű lehetőséget ajánlunk figyelmébe, hiszen ilyen mélységű ismeretátadásra a
BETA keretén belül idáig nem volt lehetőség, valamint azt is nyugodtan állíthatjuk, hogy
Magyarországon ilyen alaposságú képzés nem lelhető fel ingyenes formában. Kiváló alkalmat
kínálunk Önöknek arra, hogy betegszervezetük működéséhez és fenntarthatósághoz egyéni
fejlesztést, gyakorlati ismereteket kapjanak. Saját betegszervezetük rövid és hosszú távú terveit
megalkothatják, és a megvalósításban is segítséget kapnak szakértőinktől kiscsoportos foglalkozás
keretein belül.
Ezúton szeretettel meghívjuk az Ön által képviselt betegszervezetet a BETA „Életrevaló” stratégiai 3.
tréningjére.
Amennyiben Önök a betegszervezetüknél az eddig megadott fontos szempontok (stratégia,
forrásteremtés, érdekérvényesítés, kommunikáció, utódlás, önkéntesség, együttműködés) szerint
további konkrét terveket szeretnének majd megvalósítani, úgy itt a helyük, várjuk Önt szeretettel!
Mielőtt a tréningbe belép, rögzítenünk kell a kiindulási helyzetet (helyzetfelmérő kérdőív), és ennek
alapján fogjuk a visszamérést is végrehajtani. A helyzetfelmérő kérdőív kitöltése szükséges a
tréningben való részvételhez. Az Ön betegszervezetének eredménye azonban csak Önök és a BETA
program szervezői illetve szakértői számára lesznek elérhetőek, annak érdekében, hogy minél
hatékonyabban és személyre szabottabban tudjuk az Önök munkáját segíteni.
A tréningen a szakértő előadók több, betegszervezetére szabott feladat megoldásában segítenek.
És mi az, amit garantálunk? A SIKERT! Amennyiben részt vesznek képzéseinken, szakértőink
segítségével pontos stratégiával és akciótervvel tudnak majd rövid és hosszútávon dolgozni.

Novemberi tervezett témák:
Forrásteremtés – jó példák.
Program
Novemberi tervezett dátum: november 8. (szerda)
Novemberi tréning regisztráció:
Helyzetfelmérő kérdőív és regisztráció

Betegszervezetenként 1 (kivételes esetben maximum 2 fő) részvételét tudjuk biztosítani, a
jelentkezés sorrendjében. A helyek limitáltak, összesen maximum 22 fő részvételét tudjuk fogadni, a
tréning sikere érdekében!
Kérjük, ezért jelezzen vissza, amilyen gyorsan csak tud, de legkésőbb november 1-ig.

Várjuk jelentkezését!
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