Érzelem Fókuszú
Család- és Párterápiás Alapítvány
Dr. Sue Johnson: A felnőtt kötődés elmélete mint iránytű a pszichoterápiás
beavatkozásokhoz

(for English please scroll down)
Tisztelt Jegyvásárló!
Köszönjük, hogy jegyet vásárolt a Dr. Sue Johnson: A felnőtt kötődés elmélete mint iránytű a
pszichoterápiás beavatkozásokhoz szakmai képzésre.
Időpont: 2020. május 19., kedd, 16:00 - 19:00
Belépés: www.suejohnson2020.hu
A részvételhez kérjük, hogy kattintson a fenti weboldalra, és a jegy.hu-n megvásárolt jegy 15
karakterű vonalkód számsorának begépelésével lépjen be az élő előadás felületére.
Az előadás angol nyelven, magyar szinkrontolmácsolással zajlik majd. A nyelvválasztó gombot
a képernyő jobb alsó sarkában találja.
Az eseményen lehetőség nyílik kérdéseket is feltenni az előadónak. Kérdéseit - magyarul vagy
angolul - a videó jobb oldalán megjelenő mezőbe írja, majd küldje el a SUBMIT gomb
megnyomásával.
Az ideális adásminőséghez javasoljuk, hogy lehetőség szerint minél közelebb legyen a wifirouterhez, vagy vezetékes internetet használjon. Technikai probléma esetén a +3620 6632387
számon várjuk hívását.
Az ajándék EFT oktató csomag szintén ezen a weboldalon lesz elérhető az előadás után, melyet
2020. június 19-ig tud letölteni.
Az MCSE és OFTEX pontok jóváírásához, valamint az oklevél igényléséhez a fenti
honlapcímen talál majd űrlapot. Az előadás diasorát mindenki számára elérhetővé tesszük.
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Harmat Kiadó kínálatából május végéig egyedi kedvezménnyel
vásárolhat a SJOHNSON1 kuponkóddal. A kupon 6000 Ft-os vásárlás felett 1000 Ft kedvezményt
és ingyenes szállítást is biztosít. A kupon egyszeri alkalommal használható fel 2020.05.31-ig a
harmat.hu webáruházban.
Kérdés, kérés esetén keressen bennünket bizalommal az info@eft-parterapia.hu e-mail címen. Ha
értesülni szeretne az EFT Alapítvány munkájáról, képzéseiről és kiadványairól, iratkozzon fel
hírlevelünkre.
A többi házigazda, szervező egyesület nevében is üdvözlettel:
Dr. Török Szabolcs
az EFT Alapítvány kuratóriumának elnöke

2065 Mány, Kossuth Lajos út 70.
Tel: +36-20-6632-679 ▪ +36-20-6632-394
E-mail: info@eft-parterapia.hu ▪ Web: www.eft-parterapia.hu

Érzelem Fókuszú
Család- és Párterápiás Alapítvány
Dear Customer,
thank you for choosing Dr. Sue Johnson’s Attachment Science as a Guide to Psychotherapy
webinar.
Date: 19 May 2020, Tuesday 4 pm-7 pm CET (Central European Time)
How to join: please click on the www.suejohnson2020.hu website and enter the live stream
with the 15-character barcode of your ticket.
The program will be held in English, with simultaneous interpretation to Hungarian. You can switch
languages by clicking on the language selection button.
For the question-answer session, please enter your questions in the Q&A field (on the right side of
the screen).
For ideal broadcast quality, we recommend you to stay as close to your wifi router as possible or
use wired internet. In case of technical problems, we are waiting for your call at +3620 6632387.
A certificate will be issued to all participants. After the webinar, the free EFT professional training
material will be available for download on the website and you can also request your certificate
there. The certificate will be sent by email.
If you have any questions feel free to contact us via info@eft-parterapia.hu
Best regards,
Szabolcs Török,
Chairman of EFT Foundation, Hungary
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