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MÁRTON KITÖLTÖTTE A BETA ÖNJELLEMZŐ KÉRDŐÍVET.
EBBEN A JELENTÉSBEN ANNAK A TÍPUSNAK AZ ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA TALÁLHATÓ, AMELYBE MÁRTON
TARTOZIK. AMENNYIBEN A RÉSZLETES, TESTRESZABOTT LEÍRÁST SZERETNÉ MEGISMERNI,
VÁSÁROLJA MEG A PRÉMIUM JELENTÉST. AZ EHHEZ SZÜKSÉGES LINKET TARTALMAZÓ LEVELET
ELKÜLDTÜK ARRA AZ E-MAIL CÍMRE, AMELYET A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE SORÁN ADOTT MEG.
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A BETA-MODELL
A Beta-modell az emberek viselkedésének leírására szolgál, a leíráshoz pedig az alábbi ábrán
szemléltetett négy viselkedési stílust használja fel.

A RÖVID JELENTÉSRŐL
Ez a riport Márton fő típusát mutatja be. Valószínűleg ez a típus írja le azt, ahogyan Márton a
mindennapokban viselkedik. Márton részletes viselkedését a Prémium jelentés jellemzi
pontosan. A Prémium jelentés megvásárlásához szükséges linket a tőlünk kapott e-mailben
találja.
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A kérdőív eredménye alapján

MÁRTON A PIROS TÍPUSBA TARTOZIK.

PIROS
BÁTORSÁG
SIKERT ÉS EREDMÉNYT
ELÉRNI
Kulcsszavak: győzelem, siker,
eredmény, hatalom, kontroll,
ambíció, kihívás, kockázat,
dominancia

Egy Piros számára a legfontosabb a siker, az eredmény, a
győzelem. Ennek érdekében nagy energiákat képes
megmozgatni. Bármilyen helyzetben azt szeretné elérni,
hogy az történjen, amit ő akar. Szereti kipróbálni magát,
keresi a kihívásokat, élvezi, ha versenghet másokkal. Nem
tart a konfliktustól, sőt, néha maga generál konfliktust.
Tömören, direkt módon fogalmaz, nem kerülgeti a
lényeget. Viselkedését lendületesség, döntésképesség és
eredményorientáltság jellemzi.

Az ebbe a típusba tartozó emberek
erősségei többek közt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bátran vágnak bele a feladatokba.
Gyorsan és határozottan döntenek.
A konfliktushelyzetek elől nem térnek ki.
Keresik a kihívásokat és nehezen
elérhető célokat.
Az eredményt mindennél fontosabbnak
tartják.
Hajlandóak vállalni a kockázatot.
Nincs szükségük noszogatásra,
megkeresik maguknak a feladatokat.
Direkten és lényegretörően beszélnek.
Szeretnek versenyezni és jobbak akarnak
lenni másoknál.

Az ebbe a típusba tartozó emberek
gyengeségei lehetnek:
•
•
•
•

•
•

Rosszul tűrik, ha más akaratának kell
engedelmeskedniük.
Konfliktusvállalási hajlandóságukat
mások agresszivitásnak láthatják.
Másokra erőltethetik az elképzeléseiket.
Mindenütt versenyhelyzetet látnak, és
nem veszik észre az együttműködési
lehetőségeket.
Direkt stílusukat nyersnek, már-már
gorombának érezhetik mások.
Túl sok energiát pazarolhatnak hatalmi
játszmákra.

Mi motiválja az ebbe a típusba tartozó
embereket?

Mitől félnek az ebbe a típusba tartozó
emberek?

Az ebbe a típusba tartozó embereket a siker
és az eredmény motiválja.

Az ebbe a típusba tartozó emberek a
kudarctól tartanak.
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VÁSÁROLJON PRÉMIUM JELENTÉST!
A Rövid jelentés csak általában mutatja be Márton típusát, viszont a Béta-kérdőív részletes,
pontos és testreszabott leírást ad Márton viselkedéséről. Nem csupán Márton fő típusát mutatja
be, hanem minden szempontból elemzi a viselkedést. Ezenkívül jellemzi Márton munkastílusát és
a szervezetben betöltött lehetséges szerepeit. A jelentés ezenkívül tartalmazza Márton
megjegyzéseit, véleményét és a jelentésről adott értékelését is.
RÉSZLET A PRÉMIUM-JELENTÉSBŐL
Ez a szakasz Márton
legjellemző viselkedési
stílusát foglalja össze.
A szöveg aláhúzása
mutatja, hogy a kitöltő
mennyire értett egyet az
adott mondattal.
További részletek a
Prémium jelentésben.

Márton sikert és eredményt akar elérni, mások bevonásával.
Kihívást jelentő célokat tűz ki maga elé és azokat nagy
energiával igyekszik elérni. Gyorsan és határozottan dönt összetett
kérdésekben is. Szívesen vállal kockázatot, hajlamos keresni a
veszélyt és élvezi a kalandot. Ha nagyon el akar érni valamit,
elszántsága rámenősségig fokozódhat. Akarata érvényesítése
közben elnyomhat másokat. Miközben arra törekszik, hogy akaratát
érvényesítse, figyelembe veszi mások szempontjait és elképzeléseit.
Vállalja a vitát, és épít mások véleményére érvei kialakítása során.
Energiát fordít arra, hogy elfogadtassa másokkal elképzeléseit.
Szeret másokkal versenyezni, jobb akar lenni náluk. Eredeti
elképzelésekkel áll elő, és azokat meg is akarja valósítani. A
felmerülő akadályokat megyőzőerővel és kapcsolatai mozgósításával
igyekszik legyőzni.

A PRÉMIUM JELENTÉSBŐL MEGISMERHETI MÉG:
Márton erősségei és gyengeségeit
Márton munkastílusát
Mi az, ami motiváló Márton számára a munkában?
Mitől tart Márton?
Hogyan kommunikál Márton?
Hogyan hoz döntést Márton?
Hogyan tervez és szervez Márton?
Milyen vezető Márton?
Milyen beosztott Márton?
Milyen munkakör illik hozzá?
Hogyan viselkedik Márton csapatban?
A Prémium-jelentést megvásárolhatja, ha arra linkre kattint, amit e-mailben kapott tőlünk. A
honlapon nyomja meg a "Prémium jelentés megvásárlása" gombot. A Prémium jelentés ára
5000 Ft+ÁFA. A jelentésért bankkártyával fizethet és vásárlásáról számlát küldünk.
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