
 

 Minden jog fenntartva — Pegazus Coaching Kft. 

Tel.: +(36) 70 337 1230 

Pegazus Coaching 
• A Dél-Dunántúlon, az M6 124-es  

km-nél, Budapesttől 70 percre. 

• Itt saját  nevelésű lovaimmal dolgo-
zom zárt, magán környezetben, a Be-
nyovszky Kastély szalonjában és őspark-
jában. 

• Ebédelési és szálláslehetőség a park túl-
oldalán (gyalog 3 percnyire) fekvő Hotel 
Orchideában. 

• A megköze l í t és t  ld . :  ht tp : / /

pegazuscoaching.hu/kapcsolat/  

Helyszínek:  
Tengelic, 

Gindly-Benyovszky 
Kastély 

Vezetői  képességfejlesztés - 
 -  lovakkal 

http://pegazuscoaching.hu 
info@pegazuscoaching.hu 

http://pegazuscoaching.hu 

info@pegazuscoaching.hu 

Tel.: +(36) 70 337 1230 
Adósz.:  23864672-2-17  

Székhely és 
Levélcím: 
7193 Regöly 
Dobó István u. 18. 

Pegazus Coaching Kft. 

Kovács Judit Erzsébet 

 

  

• Érdekli, mi volt Nagy Sándor titka? 

• Hogyan kelthet bizalmat és  

lelkesedést munkatársaiban? 

• Hogyan növelheti elkötelezettségüket? 

• Mennyire tart ki céljai mellett? 

Bejegyezve: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 17-09-009247  

Szakmai tagság: 

• Az M5 67-es km-nél, Budapesttől fél-
órányira, igényes lovas kúriában. 

• Rossz idő esetén lovarda is rendelkezés-
re áll. 

• Ebédelési és szálláslehetőség helyben. 

• A megközelítést ld.: http://hu.gereby.hu/

terkep_gps  

Lajosmizse, 
Geréby Kúria  

 

 



 

 Minden jog fenntartva — Pegazus Coaching Kft. 

 - Gyors, hatásos, őszinte és azonnali 
visszajelzést kap az Ön iránti:  

 bizalomról, 

 tiszteletről  

és saját meggyőző erejéről.  

 - Megtudhatja, hogyan motiválhat 
szavak, erőszak és megvesztegetés 
nélkül egy önálló akarattal rendelkező 
élőlényt, valamint, hogyan hasznosít-
hatja mindezt az emberek vezetésé-
ben. 

 - Az egész napos program során  
közvetlenül az érzéseivel szembesül,  
4-12 fős team coaching csoportok-
ban, vagy egyszemélyes felsővezetői 
coaching keretében. 

Amire számíthat: 
 - Gyors felismerésekre az önismeret és a 
vezetői készségek terén: időt nyer a 

coaching folyamatban. 

 - Az élmény útján szerzett és kipróbált 
ismeretek azonnal tartósan rögzülnek. 

 - Más nézőpontból is megismerheti a 
hatékony kommunikációt. 

- A komfortzónából kilépve erősödik az 
önbizalma, fellépése és a meggyőző ereje. 

 - Tudatosabban fogja alkalmazni a vezeté-
si helyzeteket. 

Amit tapasztalhat: 

  - A coaching beszélgetések és a lo-
vakkal végzett gyakorlatok váltakoz-
nak a programban. Ezáltal könnyen 
felfedezheti a lovak válaszai és a min-
dennapok megoldásai  közti összefüg-
géseket.  
 
- A lóval végzett gyakorlatok új meg-
közelítésbe helyezik a coaching témát.   

 - Kiegyensúlyozott természetű   
és nevelésű lovakkal dolgozunk 
biztonságos, nyugodt vidéki kör-
nyezetben. 

ÉLMÉNY útján szerezhet új  
ötleteket, ihletet, megoldásokat   
a Lovaktól, Emberek vezetéséhez.  

 

„Mondd el és elfelejtem;  

mutasd meg és megjegyzem;  

engedd, hogy csináljam  

és megértem.”  

Konfucius   

A szeminárium célcsoportjai: 

vezetők, 

cégvezetők, 

Corporate PR és  

HR területen dolgozók.  

 

Amit a lótól várhat: 


