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1. PREAMBULUM

A boldog házasság olyan érték, amely szilárd alapjául szolgál egy család számára. A
család legfőbb funkciója, hogy a benne élők támasza legyen, és erős megtartó ereje
biztonságot adjon a család tagjainak.
Alapértékünk:
- mások segítése és támogatása;
- lojalitás, azaz elfogadunk mindenkit olyannak, amilyen;
- pozitív életszemlélet az élet minden területén;
- megbízhatóság, azaz amit magunknak és másnak megígérünk, azért minden tőlünk
telhetőt megteszünk, hogy megtartsuk;
- jó reziliencia képesség, hogy a megváltozott körülményekhez, helyzetekhez,
adottságokhoz rugalmasan tudjunk alkalmazkodni és a lehető legtöbbet hozzuk ki az
adott helyzetből.

Hiszünk abban, hogy
- fontos érték a közösséghez való tartozást, lehet ez világnézet, értékrend, sport,
szabadidős tevékenység, szakma, vagy bármi más mentén létrejött közösség.
- ahogy élünk, amilyen döntéseket hozunk, ahogy cselekszünk, komoly példát jelent a
gyermekeink számára. Ez komoly felelősség, amit automatikusan fel kell vállalnunk, ha
gyereket nevelünk.
- a családnak óriási szerepe van az ember életében.
- az, hogy a család pozitív, támogató, segítő funkciót töltsön be, nagyrészt rajtunk
múlik. Miután a család legkisebb egysége a házasság, fentiek érdekében a
párkapcsolatunkat úgy kell működtetnünk, hogy az erős, stabil, biztonságot és
megfelelő értékeket adó alapot jelentsen saját magunk és a gyerekeink, így az egész
család számára.
- minden ember boldog párkapcsolatban akar élni és nagyon sokat hajlandó is
megtenni ezért.
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2. Szolgálat, amit a klienseinkért teszünk

Visszaadjuk a családba, a házasságba vetett hitet. Átadjuk azt a tudást, amitől a hozzánk
fordulók megértik, hogyan működik az ember, milyen kapcsolati dinamikák működnek
közöttük. Az általam kidolgozott módszerek segítségével minőségi javulást érnek el a
házasságukban. Ez segíti őket felvállalni a teljes felelősséget a kapcsolatukért. Így
válnak a házasságuk irányítóivá, amely az elfogadásban is nagy segítség. Ezt a tudást
már saját példán keresztül tudják továbbadni a gyermekeik számára.
Így Ők is aktív részesei lesznek annak, hogy a házasságok tartósabbá válnak, csökken a
válások aránya legalább a következő generáció életében.

3. Küldetésnyilatkozat

Küldetésünk, hogy az országban a válások száma évről évre csökkenjen. Ezért
segítünk minden olyan párt, akik jelenleg nem élnek harmonikus párkapcsolatban,
de szeretnének és hajlandóak tenni is ezért. A hozzám forduló, válást tervező párok
80%-nak sikeresen segítek, hogy a házasságuk egy magasabb szintet érjen el. Ezzel
a gyermekeiknek is olyan példát mutatnak, amely lehetővé teszi, hogy a következő
generációkban már érezhetően kevesebb legyen a válások száma.
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4. Kinek nyújtjuk a szolgáltatásainkat?
Azoknak a 35-60 év közötti nőknek és férfiaknak tudunk segíteni, akiknek érték a
házasság és a család. A születési családjukban nem rendezettek, vagy csak részben
rendezettek az egymás közötti kapcsolatok.
Azoknak a közép- és felsőfokú végzettségű nőknek és férfiaknek, akik nyitottak és
hajlandóak tanulni a párkapcsolatuk érdekében.
Azoknak, akik készek változtatni, elfogadni új szokások kialakítását.
Azoknak, akik akarnak tenni a kapcsolatukért és lehetőségük is van ennek érdekében
szakemberhez fordulni.
Azoknak, akiknek gyermekei még velük élnek, vagy már önállósodtak, de ők közben
nagyon eltávolodtak egymástól.

5. Termékeink, szolgáltatásaink
Ingyenes anyagokkal támogatjuk a helyzetfelismerést, a fennálló problémák
tudatosítását, ami felkelti az igényt a változtatásra, amely segít a helyzet
megoldásában.
Tréningekkel, online letölthető anyagokkal biztosítunk segítséget a már kialakult
párkapcsolati problémák esetén. Ezek során szakember segítsége nélkül van
lehetőségük megtenni a helyes lépéseket a problémák megoldása érdekében.
Személyre szóló tanácsadással segítjük a hozzánk fordulókat a saját és a párjuk
mélyebb megismerésében és a párkapcsolatuk egyensúlyának visszaállításában és
hosszútávon való megtartásában.
Közösségben segítjük a párkapcsolatukat magasabb minőségben megélni akaró
klienseinket abban, hogy ezt egy közösségen belül, hasonló helyzetben lévő
emberek egymást támogató közegében meg tudják tenni és minél tudatosabban
tudják irányítani a saját életüket.
Pszichológiai játékok során kicsit könnyedebb formában, mégis sok mély
felismerést hozva segítjük a párokat jobban megismerni saját magukat és a
párjukat.

Petróczi Katalin

4.

6. Marketing, értékesítési csatornák

A klienseimmel online módon, hirdetés útján, vagy ajánlás során találkozom. A
kolleganőmmel közösen dolgozzuk ki a kapcsolatfelvételek, illetve az online anyagok
értékesítésének stratégiáit. Ilyenkor egyeztetjük a fő célkitűzést és megosztjuk a
feladatokat határidőkkel együtt. Időről-időre a visszajelzések és statisztikák alapján
levonjuk a következtetéseket és ha kell, változtatunk.

7. A vállalkozásunk garanciái

A letölthető e-bookokra 14 napos 100%-os visszafizetési garanciát vállalunk. Ennek
igénybevétele előtt felajánlok egy konzultáció, hogy kiderítsük hol akadt(ak) el.
Az online tréningekre 30-60 napos visszafizetési garanciát vállalunk abban az esetben,
ha visszaküldi nekem az általa kitöltött munkafüzetet.
Ha a kliensem felmondja a tanácsadói szerződést, mert úgy érzi, hogy nem kapja meg,
amit várt, akkor felajánlok egy kötetlen beszélgetést, hogy ennek keretében megtaláljuk
annak a módját, mi, vagy ki az, aki hatékonyabb segítséget tud számára biztosítani.
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8. Utánkövetés
A párkapcsolati tanácsadás folyamatának lezárásakor egyeztetünk egy-egy időpontot
2, illetve 6 hónap múlva, amelyekről később emlékeztetőt küldök számukra. Ekkor
a lehetőségekhez mérten meghívom őket egy kávéra (vagy online módon), amikor
átbeszéljük, hogy haladnak, milyen változások történtek, miben fejlődött a
kapcsolatuk, vagy miben van még szükségük segítségre.
Ebben az esetben javaslok tematikus online tananyagokat, vagy további konzultációt.
Ha végül minden próbálkozásuk ellenére válással végződött a kapcsolatuk, akkor szintén
egy kávé melletti beszélgetés keretében levonjuk a kialakult helyzet tanulságait, hogy egy
következő alkalommal ezeket már el tudja kerülni.

9. Munkatársaim

A marketing kivitelezés terén alvállalkozókkal dolgozom együtt szorosan. Ezenkívül
eseti megbízások keretében működöm együtt más szakemberekkel.
Amennyiben a klienseimnek szükségük van más segítő szakember segítségére is, a
velem együttműködő segítő szakemberekhez irányítom őket.
A közösségépítés során is együttműködöm szakmai kollégákkal, akik hozzájárulnak
klienseim és kapcsolataik fejlődéséhez.
Minden munkatársam és együttműködő partnerem a Vállalkozói Alkományban leírt
értékrendet képviseli, ami megnöveli a munkánk hatékonyságát.
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10. Pénzügyek
A vállalkozás által megtermelt pénzügyi javak a költségek finanszírozásán túl a
vállalkozás tulajdonosát illetik, amely személyes életét, családja, gyermekei családja
boldogulását és társadalmi célok megvalósítását szolgálja.

11. Társadalmi szerepvállalás

Középiskolák 3. évfolyamának szülői értekezletére elmegyek felkészíteni a szülőket a
várható párkapcsolati kihívásokra, amivel a gyerekek egyre nagyobb önállósodása jár.
Évente 3 középiskolába megyek el, tartok rövid előadást és felkészítést a rájuk váró,
házasságukat megterhelő időszakról. Így évente kb. 150 gyerek szüleivel találkozom
minden tavasszal.
Ezen felül anyagilag támogatom a beteg gyerekek gyógyulását. A vállalkozás profitjának
5%-át fordítom szükséges orvosi eszközökhöz való hozzájárulásra
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