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A  VÁL L A L A T  M O Z G A TÓR U GÓJ A

Fedezd fel  munkatá rsaid  re jtett  tartalékait !



14 éves koromban eldöntöttem, hogy a kommunikáció lesz a választott életutam. Rádiós és

TV-s műsorvezetőként, hírolvasóként kezdtem, de hamar rájöttem, hogy a hagyományos

kommunikációs formák nem visznek minket előre, ezért valami mást kerestem. 

Angliában végeztem több kommunikációs és Public Speaking képzést. 2019-ben Londonban

megválasztottak az Év Legjobb Nemzetközi Előadójának (Best International Speaker of

2019). 

2011-2020 között kizárólag angol nyelven tartottam kisebb és nagyobb létszámú

workshopokat, tréningeket, valamint személyes kommunikációs coachingot multinacionális

vállalatok különböző részlegein. Dolgoztam Európa különböző országaiban, főként

Londonban, de többször jártam Indiában, Ausztráliában és Új-Zélandon. Az eddigi legnagyobb

előadásom 2019-ben Krakkóban volt 18.000 résztvevő előtt. 

2020 márciusa óta már magyar képzéseket is tartok. Az utóbbi időben nagyobb igény

mutatkozott a személyes 1/1 coachingra, ahol ügyfeleim egytől egyig kiemelkedő sikereket,

változást és fejlődést élnek meg mind munkahelyükön, mind pedig az élet többi területén.

Tapasztalataim alapján egy coaching- vagy tréningfolyamat során nincs értelme csupán az

élet egy bizonyos szegmensén dolgozni, csak azt fejleszteni, ugyanis az élet egyéb

területeiről hozott tapasztalatok nagyon könnyen tudják blokkolni a fejlődést a kívánt

területen. 

Gergics Dániel vagyok, közgazdász, nemzetközi

kommunikációs szakember, coach. Az elmúlt 15

évben több mint 30,000 fő vett részt képzéseimen,

előadásaimon a világ minden kontinensén. 



Budapesti Gazdasági Egyetem – Külkereskedelmi kar (Közgazdász, nemzetközi

kommunikációs és PR szakember)

The Coaching Academy (London)

Landmark London – Communication: Access to Power

Landmark London – Power to Create

Self-Expression and Leadership Programme

Public Speaking University (London)

Public Speaking Academy (London) – award-winning speaker,  Best International Speaker

2019

7-day Elite Bootcamp of Communication and Presentation Skills (Dubai)

GROW-group Integrált coach képzés nemzetközi akkreditációval (EMCC)

Tanulmányok:

Tanult nyelvek: angol, német, orosz

Tréningeket az alábbi nyelveken vállalok: magyar, angol

Találkozzunk személyesen:

          +36303323322

           daniel.gergics@gmail.com

asszertív kommunikáció

erőszakmentes kommunikáció

vezetői kommunikáció

belső kommunikáció

válságkommunikáció

kultúraközi kommunikáció

önbizalomépítés

érdekérvényesítés

tárgyalási stratégiák

előadói készség fejlesztése (Public Speaking)

hatékony prezentálási technikák

Amit tanítok:
Integrált képzést nyújtok minden

ügyfélnek egyedi igények szerint.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy

életcélom a változás elérése,

megtapasztalása. Ez nem a munkám,

hanem a hivatásom, életfeladatom. 

Imádom a kihívásokat, a konkrét, előre

meghatározott célokat, és megmutatni

ügyfeleimnek azt az áttörést, amelyet

kommunikációnk hatékony fejlesztésével,

könnyedén meg tudnak élni.


