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PORTENT Kft. 
1034 Budapest, Tímár u. 13/a. 

Cg.: 01-09-929071, Asz.: 14987641-2-41 
Képviselő: Koós Viktória 

 
Kedves Érdeklődő, Kedves Arcjóga arctorna® trénerjelölt! 
Ezúton tájékoztatlak, hogy a Portent Kft. (Képző Intézmény) szervezésében 2015.-
ben Koós Viki Arcjóga arctorna ® alap trénerképzés indul Budapesten. A képzés 
magyar nyelven történik. 
 
Képzés célja: 
A Koós Viki Arcjóga arctorna ®alap trénerképzés célja olyan speciális oktatási 
tevékenységet folytató szakemberek (Arcjóga arctorna® trénerek) képzése, akik az 
anatómiai, élettani ismereteikre alapozva az arc izmainak és az arc állagának 
javításához szükséges ismereteket és az alapgyakorlatokat képesek legyenek átadni 
nők és férfiak részére. 
A végzett Arcjóga® arctorna trénerek speciális ismereteik, képességeik és 
kompetenciáik birtokában alkalmasak lesznek sportközpontokban, szépségszalonokban, 
művelődési házakban csoportosan vagy egyéni tréningek keretében prevenciós és 
önrehabilitációs oktatási tevékenység folytatására. 

 
Képzés módja: 
A képzésre moduláris rendszerben kerül sor. A képzés során csoportos elméleti és 
gyakorlati oktatás folyik.  
A képzés magyar nyelven történik. 
 
Koós Viki Arcjóga arctorna® alapképzés moduljai 
 
Modul1-2.  Funkcionális anatómia, élettan 
 
Modul 3-4. Koós Viki Arcjóga arctorna® módszertana, Arcelemzés 
 
Modul 5. Koós Viki Arcjóga arctorna® oktatási metódusa a gyakorlatban, a tréning 
gyakorlatvezetése 
 
Modul 6 Koós Viki Arcjóga arctorna® módszerrel történő csoportos (többalkalmas) 
és egyéni órák felépítése, levezénylése 
 
Modul 7. Kommunikáció, üzletépítés gyakorlati alapjai, gyakorláshoz szükséges 
oktató segédanyok, infotermékek, vendég fogadása, ráhangolódás a kezelésre, 
gyakorlati tudnivalók 
 
Konzultációs nap 
 
Záróvizsga írásbeli, szóbeli 
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Képzés helyszíne: 
Óbudai Arcjóga Arctorna Stúdió: Budapest, III. kerület Tímár u. 13/a 
 
 
Képzés díja: 
A Koós Viki Arcjóga arctorna® alap képzés díja:180.000.- Ft + áfa, bruttó 228.600 Ft 
/ mely tartalmazza az alapképzést, Arcjóga arctorna® oktatásához szükséges 
standard segédanyagokat. 
A fizetés módja: banki átutalás vagy készpénz. 
 
A záróvizsga és az oklevél költsége: bruttó 10.000 Ft 
 
Időpontok, határidők: 
A tandíj egy összegben is átutalható a tanfolyam megkezdéséig! 

Részletfizetés: 2 részletben is fizethetsz - a kurzus fizetési ütemezése : 

a foglaló 30.000 Ft + 27% áfa jelentkezés visszaigazolásától számított 15 
munkanapon belül de legkésőbb a tanfolyam indulása előtt két héttel, 
- a második részlet átutalással a tanfolyam megkezdése előtt legkésőbb 2015. 
október 15.-ig, vagy készpénzben a tanfolyam első előadásán. 
 
Záróvizsga ismétlésének díja: 10.000.-/vizsgaalkalom 
 
Jelentkezés az Arcjóga arctorna ® alaptrénerképzésre  
- jelentkezési szándékod írásos megerősítése válasz-e-mailben a Jelentkezési lapon. 
- a képzésben résztvevő személy adatainak megadása a trénerszerződés 
megkötéséhez (név, szül. hely és idő, anyja neve, lakcím, tel. szám, e-mail cím, 
adóazonosító jel) 
- számlázási adatok megadása – amennyiben eltér a képzésben résztvevőétől 
(számlázási név, cím, adószám, képviselő neve, milyen minőségben képviseli a 
céget pl.. ügyvezető igazgató) 
- csatold motivációs levedet, melyben térj ki, hogy jelenleg mivel foglalkozol, illetve 
miért szeretnéd elsajátítani ezt a speciális tudást, kiket szeretnél tanítani stb. 
- csatold továbbá a részletes szakmai önéletrajzodat, mely tartalmazza a 
legmagasabb iskolai végzettségedet, illetve iskoláidat is.  
A döntésről elektronikusan kapsz értesítést 
 
Beiratkozás: 
2015. október 02. péntek 10h, az Óbudai Arcjóga Arctorna Stúdióban  
Hozd magaddal: 
- legmagasabb iskolai végzettségedet igazoló bizonyítványodat (eredetit), valamint 
egy példányban másolatot 
- érettségi bizonyítványodat és egy példányban másolatot 
- szakmai önéletrajzodat és motivációs leveledet nyomtatva és aláírva 
 
Beiratkozáskor történik: 
- Tréner szerződés kötése 
- Számla átadása/átvétele 
- Egyéb adminisztráció 
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A képzés rendje: 
Kötelező képzési időpontok:  
 
Modul1-2.        2015. október 16-17.                         (2 nap) 
Modul 3.          2015. október 28.                              (1 nap) 
Modul 4.          2015. október 29.                              (1 nap) 
Modul 5.          2015. november 05.                          (1 nap) 
Modul 6.          2015. november 06. november 11.    (2 nap) 
Modul 7.          2015. november 12.                           (1 nap) 
 
Konzultációs időpont:               (1 nap) 
Ezt azoknak küldöm, akik vizsgáznak  
 
A foglalkozások reggel 9.00-kor kezdődnek és kb.16.00-ig tartanak. 

 
Vizsgák rendje: 
Modulzáró vizsgák és a záróvizsga időpontjai: 
előre egyeztetett és megadott időpontokban, amit elektronikusan fogsz megkapni 
 
Képzés zárása: 
A képzés írásbeli és szóbeli záróvizsgával zárul. A képzés sikeres elvégzéséről 
oklevél kerül kiállításra, mely felhatalmazza annak birtokosát az Arcjóga arctorna 
módszer oktatására, többalkalmas tréning formájában.  
 
Záróvizsga: 
A záróvizsgán az ismeretek komplex elsajátításának mérése, illetve azok 
gyakorlatban történő alkalmazásának ellenőrzése történik. A szóbeli záróvizsga 
akkor kezdhető meg, ha az egyes modulok sikeres zárása megtörtént és a teljes 
képzési díj és a vizsgadíj befizetésre került. 
 
Oklevél kiállításának feltételei: 
- Az Arcjóga arctorna alap trénerképzésének összes (elméleti és gyakorlati) 
blokkjának elvégzése   
A képzés díja befizetésre került a trénerszerződésnek megfelelő összegben, 
részletekben és időpontban 
-10.000 Ft vizsgadíj befizetése legkésőbb az 1 napos Arcjóga arctorna Konzultációs 
napon. A vizsga lemondása esetén a befizetett összeget nem áll módunkban 
visszafizetni. 
- A képzés számonkérési rendszerében rögzített elvárások teljesültek; 
- A végzett trénerek licenciaszerződés megállapodása aláírásra került; 
- Az Arcjóga ®arctorna oktatásához szükséges standard segédanyagok átvétele 
megtörtént; 
 
Amennyiben kedvet kaptál az Arcjóga arctorna® alap trénerképző elvégzéséhez, úgy 
várom válasz-emailedet. 
 
 
 
Budapest, 2015. augusztus 17. 
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Szeretettel: 
Koós Viktória 

Arcjóga arctorna® method 
sk. képzésért felelős 


