
Simon Anna az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott tanulmányait követően biológia- és kémiatanárként kezdte               

a karrierjét, azután PR szakközgazdásznak tanult a Budapesti Gazdasági Főiskolán, majd különböző vállalkozásokban az 

értékesítés, marketing és kommunikáció világában kalandozott. Hivatását az amerikai Fielding Egyetem Evidence Based   

Coaching  tanulmányai  során  találta  meg  2009-10-ben.

Okleveles coach és tréneri képesítést szerzett, a Gallup elkötelezettség- és a SEI EQ-mérés okleveles szakértője. Számos 

továbbképzésen vett részt kiváló egyetemeken szerte az Egyesült Államokban, az emberi növekedési potenciál mérésének, 

megtervezésének és fejlesztésének stratégiai módjait tanulva.* 3XICF minősített okleveles coach. A vezetőképzés témájának 

kiemelt  szakértője.

Mivel a tanulás csakis támogató, örömteli környezetben lehetséges, úgy is mondhatjuk, hogy Anna a boldogság tudományának 

szakembere is lett. Évek tanulása és a vezetőképzésben szerzett tapasztalata után kidolgozta saját módszerét egy értékes és tartós 

változást eredményező belső utazás vezetésére. Ez a „100 Days Akadémia”, ami egy 100 napos egyéni, vagy csoportos tanulási 

folyamat.

Anna fenntartható változásra biztat és mondandóját tettekkel is igazolja, mert jól ismeri a tanulási folyamat mindkét oldalát. 

Vezetőkkel, működik együtt, hogy közösen megoldásokat keressenek és találjanak a csúcsteljesítmény elérésére és olyan vezetői 

problémák és folyamatok kezelésére, mint a kiválasztás, képesség- vagy karrierfejlesztés, munka-magánélet egyensúly, lelki jóllét 

vagy  vezetői  kiválóság.

Referenciái között szerepel a Microso�, az Oracle, az NTT / Dimension Data, a Bosch Rexroth, a Coca-Cola, a Svéd Kereskedelmi 

Kamara,  a  Sanoma  Media,  a  Havas Media,  a  Numil/Danone,  a  MOL  Csoport  és  a  National  Instruments.

SIMON  ANNA

Leadership szakértő, felelős coach,

érzelmi intelligencia tréner,

a 100 napos akadémia ötletgazdája.

*Elvégzett képzések 2010-2019:

2010 Society for Organizational Learning/MIT – Systemic Coaching

2012 Stanford University – Designing new learning environments

2012 University of Maryland – Developing innovative ideas

2013 Vanderbilt University – Leading Strategic Innovations

2013 Wesleyan University – Social psychology course 

2013 Fielding University – Conflict coaching 

2014 Case Western University – Inspiring Leadership through EQ

2014 Presencing Institute/MIT – Global Presencing Forum/Theory U

2014 University of Pennsylvania – Gamification

2014 Harvard University – Unlocking the immunity to change

2014 Berkeley University – The Science of Happiness

2016 University of Virginia – Design thinking

2017 6Seconds – EQ Coaching and okleveles SEI tesztelő (Emotional Intelligence test)

2017/18 Fielding ISI fellow/Bluebird project – Boldogságépítés közösségekben

2019 Gallup Institute London – Okleveles High-performance szakértő és tesztelő
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