VÁLLALATI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
Edukációval, stratégiai szemlélettel, hosszútávon
fenntartható módon.

Az egészségesebb, elégedettebb és hatékonyabb dolgozókért.
AZ EGÉSZSÉG NEMCSAK SZERENCSE KÉRDÉSE, HANEM MINDENNAPOS
DÖNTÉSEK EREDMÉNYE.

ÖTVÖZTÜK A VÁLLALATI ÉLET ISMERETÉT
ÉS AZ ORVOSTUDOMÁNYT.
Szakmai alapunk: Az evidencia alapú életmódorvostan 6 területtel foglalkozik, amelyek mind
bizonyítottan hatnak a hosszú távú testi, lelki
és szellemi jóllétünkre.
Az Amerikai és a Globális Életmódorvostani
Társaság alapelveire építünk
6 pillér: táplálkozás, mozgás,
stresszcsökkentés, alvás, függőségek,
kapcsolatok

TÁPLÁLKOZÁS

MOZGÁS

FÜGGŐSÉGEK

STRESSZKEZELÉS

ALVÁS

TÁRSAS
KAPCSOLATOK

Az egészséges életmód minden fontos területét
átölelő, teljeskörű fejlesztő programot kínálunk.

www.longevity-project.org
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ALAPÍTÓK
Länger Jelena
Ügyvezető, a Longevity Project társalapítója
16 éven át dolgozott regionális marketing,
piacfejlesztési és oktatási vezetői
pozíciókban. Elvégezte az eCornell egyetem
"Plant Based Nutrition at the T. Colin
Campbell Center for Nutrition Studies"
kurzusát. Jelenleg a Debreceni Egyetem
Népegészségügyi Karán írja szakdolgozatát
vállalati egészségfejlesztésből.

Dr. Márky Ádám
Orvosigazgató, a Longevity Project
társalapítója
Első magyar orvosként tette le az
International Board of Lifestyle Medicine
szakvizsgáját életmód-orvostanból.
A harvardi tudatos egészségkultúra
koncepció alapján vállalati egészségprogramokat vezet. A kontextuális viselkedéstudományokban van leginkább otthon, erről tart
képzéseket pszichológus- és
orvostanhallgatóknak egyaránt.
AZ ELŐADÁSOK ÉS WORKSHOPOK SORÁN AZ
ÉLETMÓDORVOSTAN KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIN
PRAKTIZÁLÓ, DINAMIKUS ÉS ÖNMAGUKAT
ÁLLANDÓAN TOVÁBBFEJLESZTŐ SZAKÉRTŐK
CSAPATÁVAL DOLGOZUNK EGYÜTT.

Vegyük fel a kapcsolatot!

hello@longevity-project.org

www.longevity-project.org

PROGRAMJAINK
ELŐADÁSOK: Egy jó előadás
elgondolkodtat, inspirál, felkelti az
érdeklődést. Legnépszerűbb előadásaink
portfólióját megnézheted itt.
WORKSHOPOK: Fél, egy- vagy kétnapos
tematikus workshopjainkat igényeitekre
szabva kínáljuk az egészséges életmód
egy vagy több területéről.
REZILIENCIAFEJLESZTÉS: A pszichológiai
rugalmasság lehetővé teszi, hogy a
magatartásunk és viselkedésünk reziliens
legyen, azaz képesek legyünk rugalmasan
alkalmazkodni a változásokhoz.
AUTOGÉN TRÉNING: 10 alkalmas,
kiscsoportos, relaxációs képességet
fejlesztő tréningfolyamat.
TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ
PROGRAM: Az életmód-orvostan alapjaira
épülő csoportos egészségfejlesztő
programunk keretében 12 héten keresztül,
foglalkozunk a dolgozókkal, hogy segítsük
őket egy egészségesebb életmódra való
fokozatos átállásban.
VÁLLALAT- ÉS CSAPATSPECIFIKUS
KÉPZÉSEK: Célunk, hogy olyan
programmal segítsük elő a dolgozók
hosszútávú jóllétét, ami a szükségleteikre
van szabva, így egyedi képzések
kidoldozására és szervezésére is örömmel
vállalkozunk.
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