Hieroglifa Team 2022.
Grafológiai szolgáltatásom árai

•

Komplex személyiségkép több írásminta alapján, 60 perces online konzultációval): 40.000.ft(sürgősségi felár 30%)

•

Rövid 2-3 oldalas személyiségkép a legjellemzőbb tulajdonságok feltárásával, 30 perces
online konzultációval 25.000.-ft(sürgősségi felár 30%)

•

Életvezetési tanácsadás több írásminta alapján egy órás online konzultációval: 35 .000.ft(sürgősségi felár 30%)

•

Pályaorientációs tanácsadás írásminta és pszichológiai teszt alapján középiskola és felsőfokú
tanulmányok előtt 60 perces online konzultációval: 25.000.-ft.

•

Az iskolákban szervezett 60 perces pályaorientációs előadás a résztvevő diákok
gyorselemzésével: előadás 30.000.-ft+ útiköltség, a diákok írásának gyorselemzése 800.Ft/írásminta

•

Életvezetési-párkapcsolati krízis-válságkezelési tanácsadás több írásminta alapján, 60
perces online konzultációval: 35.000,.ft (sürgősségi felár 30%)

•

Párkapcsolati tanácsadás két-két írásminta alapján, összeillőségi diagram elkészítésével, 60
perces online konzultációval: 60.000.-ft (sürgősségi felár 30%(

•

Munkahelyi problémák okainak feltárása, 30 perces online tanácsadással több írásminta
alapján: 25.000.-ft(sürgősségi felár 305%)

•

Munkahelyi vezetőknek, HR-eseknek önéletrajz alapján vezető-munkatárskiválasztási
segítség megadott paraméterek alapján: 15.000.-ft/írásminta (sürgősségi felár 30%)
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•

Családi kapcsolatok problémáinak feltárása írásminták és rajzok alapján, 60 perces online
konzultációval: 35.000.-ft (sürgősségi felár 30%)

•

Online vagy személyes, 60 perces grafológiai minikurzus a grafológia alapismereteiről:
25.000.-ft, mely magában foglalja az írásos grafológiai segédanyagot és egy rezonometriai
mérőeszköz árát.

•

Gyermekírás elemzése problémás viselkedés alapján írásmintával, rajzzal és pszichológiai
teszttel: 25.000.-f t(sürgősségi felár 30%)

•

60 perces tematikus előadások (igény szerinti témában: ismeretterjesztő, alkalmazott
grafológiai (párkapcsolat, vezetőkiválasztás, önismeret, pedagógiai, művészetgrafológiai,
munkahelyi grafológiai témákban): irányár: 50.000 ft+ útiköltség (egyes esetekben közös
megegyezés alapján)

•

45 perces rendhagyó irodalmi, történelmi, természettudományi, művészeti tanórák; iskolai
ünnepélyekhez kapcsolható tematikus, vetítettképes előadás az ünneppel kapcsolatos élő
vagy elhunyt személyek kézírásának elemzésével (pl. Petőfi és a Márciusi ifjak, az aradi 13
vértanú írása, kötelező olvasmányok szerzőinek élet-és alkotói portréja kézíráson keresztül;
természettudósok életpályája-munkássága kézírásán keresztül, az iskola névadójának
személyisége és munkássága kézírásán keresztül, stb). Díja:35.000.-ft+útiköltség (iskolák
részére közös megegyezés szerint)

Papp Zsuzsanna okleveles grafológus szakértő-tanár
www.grafologuspazsu.hu; mobil: 0630/2274334; email: pazsu56@gmail.com

2

Hieroglifa Team 2022.
Grafológiai szolgáltatásom árai

•

Grafológiai gyorselemzés rendezvényeken: 10.000.-ft/óra

•

GRAFOKLEVÉL, illetve ajándékutalvány ára: 12.000.-ft

•

Stílustanácsadás (öltözködési, lakberendezési, stb.) írásminta és teszt alapján, 30 perces
online konzultációval: 15.000.-ft

•

Bármilyen egyéb jellegű grafológiai szolgáltatást vállalok egyéni ármegegyezéssel
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