


Szia!
Örülünk, hogy velünk tartasz! Egyre gondolunk: a megszerzett 

tudással hegyeket mozdíthatunk el!

Beszélj Kérdezz Dobj be új ötleteket
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Szeretjük a nyitottságot, a lelkesedést és a 
kezdeményező készséget.

Ha visszajelzésre vagy támogatásra van szükséged, mi mindig itt vagyunk.

Küzdd le az akadályokat, keresd a lehetőségeket és fejlődj.

Hiszünk benned.

Ismerj meg minket és vágjunk bele közösen!



Rólunk röviden:
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3

Az online oktatás területén 

dolgozunk, amely egy új, egyre 

növekvő és népszerű piac.

Rendkívül nagy a verseny, de 

a lehetőségeknek nincs 

határa.

Mi teremtjük meg ennek a területnek 

a jelenét: új formátumokat hozunk 

létre, azokat folyamatosan teszteljük, 

alakítjuk és fejlesztjük.



Területünk az üzleti oktatás. Online kurzusokat kínálunk a HR, a 

marketing, a menedzsment, a pénzügy és az üzleti élet területén. Az 

összes kurzus megtalálható itt.

Ügyfeleink olyan szakemberek, akik fejlődni szeretnének, és olyan 

cégtulajdonosok, akik magasabb szintre emelnék üzleti 

tevékenységüket.

https://l-a-b-a.hu/lecture


Kurzusokat eddig 76 országban szerveztünk:

100 kurzus egy év alatt

1000 résztvevő havonta



Mit teszünk, hogy kurzusaink jobbak legyenek:

ü A legjobb előadókkal dolgozunk, akik saját területük elismert szakértői. Hazai- és 

nemzetközi sikerekkel rendelkező specialisták, akik saját tudásukat és tapasztalataikat 

ötvözik az előadásaik során, nem kevés energiával és karizmával vegyítve.

ü Segítünk előadóinknak a legjobb és legszínvonalasabb előadások létrehozásában, 

és támogatjuk hallgatóinkat, hogy a frissen megszerzett tudást és a kurzus minden 

szakaszát élvezzék. Hogy ez megvalósuljon, létrehoztuk és folyamatosan fejlesztjük a 

„Személyes Felhasználói Fiókot” (LMS), amely könnyen használható kezelőfelülettel és a 

legújabb gamifikációs eszközökkel rendelkezik, illetve a kurzust támogató további 

hasznos információkat tartalmazza.

ü Olyan ügyfélszolgálatot hoztunk létre, amely nem csak segítséget nyújt az 

ügyfeleinknek a problémáik gyors megoldásában, hanem támogatja és motiválja őket a 

tanulásban.



Küldetésünk:

Összekötni a legjobb szakembereket, - akik hajlandók 

megosztani gyakorlati tudásukat és tapasztalataikat -

azokkal, akik fejlődni és képezni szeretnék magukat. 

A kurzusok során a hallgatók megismerkedhetnek a 

legújabb módszerekkel és technikákkal, hogy végül ők is 

nagyszerű szakemberekké váljanak. Hisszük, hogy a 

tudásmegosztás növeli a kulturális értékünket és 

gazdagabbá tesz minket.



Értékeink

Itt vagyunk, hogy segítsünk a 

világ változásaihoz való

alkalmazkodásban

Emberi alkalmazkodóképesség
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1. Lifelong learning

A világ túl gyorsan változik. Hogy lépést tudjunk tartani, új ismereteket és tudást kell szerezni. A 

naprakész tudás birtokában könnyebb és örömtelibb a munka.

2. Critical thinking

Merünk másként gondolkodni, mindent megkérdőjelezni. Ahhoz, hogy jobbá váljunk, nem 

korlátozódhatunk egy általános véleményre. Más szemszögből tekintünk a feladatokra - hogyan 

lehet azokat rendhagyó módon megoldani?

3. Elhivatottan dolgozunk

A munkánk a szenvedélyünk. Olyan szolgáltatást nyújtunk, amelyre büszkék vagyunk és 

amelyet magunk is napi szinten használunk. Ha szereted a munkádat és az ügyfeled szemével 

tekintesz az eredményeidre, könnyebb értékelni magadat és másokat. Egy jó ötlet a 

megvalósítással kezdődik.



Ha valami megoldhatatlannak látszik, legyél képes:

Az elveink 

• Képes legyél meglátni az újat a szokványosban, elérni az elérhetetlent

• Gyorsan reagálj a változásokra

• Törekedj a legjobb minőségre

• Légy innovatív és vállald a kihívásokat - Valósíts meg az ötleteid velünk!

• Keveseb erőfeszítéssel legyél eredményes

• Merjél döntést hozni anélkül, hogy mindig a vezetőidre támaszkodnál

Válj megfontolt szakértővé és érd el a kitűzött célod.



Kapj vérszemet a sikerért:

• Ne napról-napra tervezz – határozz meg konkrét és elérhető célokat 

• Valósítsd meg a lehetetlent – Hozd ki magadból a legjobbat

• Légy nyitott az új iránt, keresd az új lehetőségeket és együttműködéseket 

másokkal - osztozz a tudáson

• Kérdőjelezz meg másokat - de mindenekelőtt magadat

Alkoss olyat, amely büszkévé tesz.



Keep calm and work hard

• Támogasd a munkatársaid és az ügyfeleket - dolgozzatok a közös sikerért

• Tiszteld a saját és mások idejét

• Használd a fejed, tervezz és legyél részese

• Ne bonyolíts túl! Sikerült? Csak így tovább!

Ha megtalálod az egyensúlyt a munka és a magánéleted között, rájössz, mi is az igazi 

boldogság.



HOGYAN DOLGOZUNK? 



Hallgatóinkkal:

ü Őszintén tiszteljük hallgatóinkat – nem csak a formalitás kedvéért

ü Csakis a win-win szituáció jöhet szóba

ü Minden szituációban segítséget nyújtunk

ü Nem beszéljük ki az ügyfelet a háta mögött

ü Nem vezetjük meg hallgatóinkat csak azért, hogy nekünk jobb legyen: nem 

ajánlunk nekik olyan kurzusokat, amelyre ne lenne szükségük



A termékünkkel:

ü Mi nem a szakterületünk legjobbjairól veszünk példát, hanem a világ 

legjobbjairól

ü Nem beszélünk mellé - 100%-os eredményorientáltság

ü Minden döntést tiszta fejjel hozunk meg

ü Bátran támaszkodunk a technológiára, hogy a tanulást könnyebbé és 

érdekesebbé tegyük

ü A technológia nem veszi át az ember szerepét, hanem ezzel tesszük 

személyesebbé a kommunikációt



Egymással:

ü Kölcsönös tisztelettel és nyitottsággal tekintünk egymásra. A kollégáink a 

barátaink, hiszünk a vezetőink tapasztalataiban. 

ü Ha nézeteltérésünk akad a kollégáinkkal vagy a céggel, arra törekszünk, 

hogy megoldjuk a helyzetet és keressünk valakit, aki segít nekünk ebben

ü Kizárólag építő kritikával támogatjuk a fejlődést

ü Nem hárítjuk másokra a saját felelősségünket

ü Nem csapjuk be egymást és hadat üzenünk az intrikáknak

ü Tisztelettudóan és céltudatosan kommunikálunk



A KOLLÉGÁINK VÉLEMÉNYE A LABA-RÓL:

Gyönyörű Akár egy család, amely közösen küzd a célokért

Kirobbanó erővel bír
Naprakész és célorientált

Röviden: minden nagyszerű

Inspiráló és motiváló

Nyitott, barátságos, ösztönző

Tisztelet és csapatmunka

Együttműködő
Motiváló



Úgy néz ki, hogy ennyi.

Kérdésed van? Hallgatunk!

Készen állsz a csatára? Gyerünk!


