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Balance Management môžete použiť všade tam, kde je potrebné získať 
objektívnu a neskreslenú informáciu o stereotypoch jednotlivcov a tímov, ich 
postojoch a spôsobu pohľadu na realitu, v pracovnom prostredí. Vďaka tomu 
je možné otvorene o týchto postojoch komunikovať, pripraviť a plánovať 
zmeny alebo rozvoj celkom cielene a merateľne v závislosti na požadovanom 
výkone či stratégii.
Oblasti ľudských zdrojov a ich problematike sa dnes mnohé veľké a známe 
firmy venujú práve kvôli zvýšeniu ich úspešnosti, pretože tá je postavená 
na jednotlivých výkonoch zamestnancov a ich vzťahmi medzi sebou, 
s nadriadenými, či obchodnými partnermi a klientmi.
S informáciami získanými prostredníctvom balance management analýzy 
jednoducho rozhodnete o forme konkrétneho rozvoja alebo plánovania 
budúcich zmien Vašej firmy.



Manažéri a HR špecialisti
 
Pomocou našej aplikácie a diagnostiky získate 
informácie o emóciách, postojoch a prístupe 
k pracovnému prostrediu. Techniky, ktoré využívajú 
aj  mnohé známe medzinárodné spoločnosti 
a môžete takisto zvýšiť úspešnosť Vašej firmy.

CWAT
 
Inovatívny produkt, ktorý prostredníctvom 
rokmi patentovanej techniky Colour-Word 
Association Technique, podáva presné a neskreslené 
výsledky o zamestnancoch, manažéroch, kolegoch, 
či zákazníckych preferenciách, ktoré môžete využiť 
pre rast Vašej firmy.

Jednotlivci, tímy aj firmy
 
Obsah aplikácie s nami môžete upraviť na rôzne 
jazykové mutácie, nastaviť terminológiu na základe 
požiadaviek Vášho tímu a nájsť tak špecifické 
prepojenia a postoje členov tímu a môžete zvýšiť 
efektivitu ich spolupráce.

METODIKA
 
Kombinovaná projektívna technika s použitím palety 
ôsmich farieb a kalibrované sady slov, ktoré môžu 
byť upravené v závislosti na zameranie sa na určitý 
problém. Monitorovanie týchto výstupov je možné 
vďaka počítačovým programom, tzv senzora. 
Jedná sa o nový prístup v diagnostike patentovanou 
metodikou.



NAŠA SPOLOČNOSŤ PÔSOBÍ NA TRHU S BOHATÝMI SKÚSENOSŤAMI V 
OBLASTI EKONÓMIE, VĎAKA NAŠIM MNOHOROČNÝM SKÚSENOSTIAM A 
SPOLUPRÁCI S MNOHÝMI SPOLOČNOSŤAMI VIDÍME POTREBU KLIENTOV 
ZAMERAŤ SVOJE PODNIKANIE NIE LEN FINANČNE UKAZOVATELE, ALE 
AJ NA ĽUDSKU STRÁNKU PODNIKANIA. V SÚČASNEJ DOBE JE PRE 
KAŽDÚ SPOLOČNOSŤ OBTIAŽNE NÁJSŤ TOHO SPRÁVNEHO ČLENA TÍMU, 
VĎAKA KTORMU SA CELÁ SPOLOČNOSŤ POSUNIE VPRED KU SVOJIM 
STANOVENÝM OBCHODNÝM CIEĽOM, A PRETO SME PRIPRAVENÍ POMÔCŤ 
VÁM K SPRÁVNYM ROZHODNUTIAM.
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