
HORSEDREAM® TRAIN THE TRAINER 

SZEMINÁRIUM 
 

 

10 éves nemzetközi hagyománnyal rendelkező képzés, már 

Magyarországon is! 

Nemzetközi jogosítvány, lehetőség nemzetközi szervezeti tagságra és 

regisztrációra az EAHAE hálózatba. 

 

 

 

A KÉPZÉS TARTALMA 

• Az EAHAE szemlélete és háttere 

• A szeminárium elvégzése után alkalmazható és adaptálható 

konkrét lovastréning gyakorlatok sajátélményű elsajátítása 5 földi 

munka kategóriában: megfigyelés, vezetés, picadero (távolság és 

közelség), célelérés, csapatmunka 

• A lovastréning alapmodelljei  

• A tréningló kiválasztása és képzése 

• Lovastréning szervezésének alapjai 

• Biztonságtechnikai tudnivalók és megoldások  

• Videó használat és video feedback technika  

• Marketing és PR tapasztalatok  

• Ajánlott és hasznos olvasmányok és linkek gyűjteménye 

 

 

A képzést elvégzők kézhez kapják a két napos szeminárium teljes 

anyagát, valamint az egynapos „A  vezetés művészete” című tréning 

kézikönyvét magyar nyelven.  

 

A képzés elvégzésével a résztvevők lehetőséget kapnak az EAHAE 

tagságon felül hivatalos HorseDream Partnerré válni : 2017 őszén a 

EAHAE alapítója, Gerhard J. Krebs és Suhai Gábor közös kurzusán, 

Magyarországon!  

 

 

 

A KÉPZÉS IDŐPONTJA 

2016. november 7-8. 

 

EARLY BIRD JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ  

2016. október 10. 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 

2016. október 24. 

 

 

 

JELENTKEZEM 
      

http://www.eahae.org/
http://www.horsedream.com/licensed-horsedream-partners.html
http://www.horsedream.com/licensed-horsedream-partners.html
http://www.horsedream.com/licensed-horsedream-partners.html
http://www.eqskill.hu/upload/userfiles/TTT_2016_osz_jelentkezesi lap.pdf
http://www.eqskill.hu/upload/userfiles/TTT_2016_osz_jelentkezesi lap.pdf
http://www.eqskill.hu/upload/userfiles/TTT_2016_osz_jelentkezesi lap.pdf


 

KIKÉPZŐ TRÉNER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUHAI Gábor 
 

munka- és szervezet szakpszichológus, 

tréner, coach,  

Qualified HorseDream Partner, 

 nemzetközi vezetőfejlesztő lovastréner, 

lovas pszichoterapeuta, 

10+ év lovastréning és -coaching tapasztalat a 

for- és nonprofit szektorban 

A KÉPZÉSRŐL MONDTÁK 
 

„Résztvevője voltam az első magyarországi lovas 

trénerképzőnek - HorseDream TTT Seminar - az EQ-Skill 

kiváló trénereivel, és jófej csoporttársakkal. Nem csak 

érdekes és hasznos volt, hanem gondolatébresztő, 

mélyen megérintő is.”   

 

„Köszönöm az EQ-Skill profi csapatának az élményt és a 

sok-sok felismerést és megerősítést!” 

 

„Szuper képzés! Nagyon köszönöm! Hatalmas élmény, 

rengeteg tapasztalás!” 

 

„A leghasznosabb, legélvezetesebb, és megítélésem 

szerint a számomra legfontosabb képzési program volt az 

elmúlt 10 évben. Köszönöm!” 

 

„Azonnal használható tudást ad, tanulásra ösztönöz” 

http://www.eqskill.hu/
https://www.linkedin.com/company/5281736?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:5281736,idx:2-1-2,tarId:1449228622499,tas:eq skill


 

 

BAKANEK Bianka 
bakanek.bianka@eqskill.hu 

+36202365486 

www.eqskill.hu  

KAPCSOLAT 

Szépalma Hotel és Ménesbirtok 

KÉPZÉSEK HELYSZÍNE 

A KÉPZÉS DÍJA 

1495 EUR + ÁFA 

EARLY BIRD JELENTKEZÉS ESETÉN  

-5% 

 

 

 

 

JELENTKEZEM 

mailto:bakanek.bianka@eqskill.hu
mailto:bakanek.bianka@eqskill.hu
http://www.eqskill.hu
http://www.eqskill.hu/
https://www.linkedin.com/company/5281736?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:5281736,idx:2-1-2,tarId:1449228622499,tas:eq skill
https://www.facebook.com/EQSkill/
http://www.szepalma.hu/
http://www.eqskill.hu/upload/userfiles/TTT_2016_osz_jelentkezesi lap.pdf

