
A legendás 
Meeting Motivátor

A Csodálatos 
Elme

Koordinátor 
Kapitány

Dr. 
No Problem

Legyőzhetetlen szupererőddel ezt a 
megbeszélést is inspirálóvá változtattad. 

Köszönöm!

Agyrobbantóan fantasztikus ötleteid 
vannak, elképesztően sokat segítettél! 

Köszönöm!

A végtelen feladat hegyeket kisujjad 
körmével felemelve, személyre szabottan 

osztod ki, tűélesen átlátva és segítve ezzel a 
mi munkánkat! Köszönjük!

Előtted nincsen leküzdhetetlen feladat, 
megállíthatatlanul megoldasz minden 

felmerülő problémát! Köszönöm!



A 
Kávékirály

Dr.
Zen

The 
Energizer!

IT Master 

 Egyszerűen nálad senki sem csinál jobb 
kávét az Univerzumban! Köszönöm a kávé 

töltetet, feldobta a napom!

 Kimeríthetetlen türelmed megszelidítené a 
legvadabb ügyfeleket is, benned egy 

komplett égi Nirvána lakik. Köszönjük, hogy 
a nyugalom szigete vagy számunkra!

Nélküled kis csapatunk csak morzsáját 
vesztett hangyaboly. A Te emberfeletti 

tettrekészséged motivàl minket, hisz Te 
magad vagy a csapatszellem! Köszönjük!

A világháló kibogozhatatlan, végtelen 
folyosóin, és számítógépeink sötét bugyrait 
járva a Te informatikus szuperképességeid 

vezetnek bennünket. Köszönjük!



Net 
Runner

A Csodálatos 
Csendkirály

Dr. 
Duma

A 
kondícionátor

Minden közösségi hálók ura Te magad vagy! 
Fantasztikusan értesz a felhasználók 

nyelvén, a tartalmakat vízcseppként rázod 
ki a kisujjadból! Köszönjük!

A legtökéletesebb hallgatóság vagy, akit a 
galaxisok kitermelhettek. teljes figyelemmel 

veszel részt a munkában és emeled a 
nívónkat! Köszönjük!

Szókincs Guruja vagy ennek a nyelvnek, 
lehengerlően választékosan fejezed ki 

magad! Szépen kerekített mondataidból 
csak tanulni lehet, köszönjük!

dinamikus testfelépítésed napról napra 
lenyűgöz bennünket! Ülőmunkánk mellett is 
folyamatosan mozgásban tartasz minket, 

köszönjük!



Professzor 
100%

Lord 
Most!

Lord 
Empatik

A rendíthetetlen 
Fun BombeR

A mai napot lelkesedésből kiütéses K.O.-val 
vitted, munka terén isteni nyomodba sem 

érhettünk! Köszönjük!

Emberi elme számára felfoghatatlanul 
gyorsan és leleményesen találod meg két 
pont közt a legrövidebb utat, a legjobb 

megoldásokat. Köszönjük!

Honnan tudod mindig hogy mire van éppen 
szükségem? Felülmúlhatatlan empátiádért 

kitüntetést érdemelnél! Köszönöm! 

 Világokat lehengerlő jókedveddel 
energiabombaként dobtad fel a napunkat, 

nélküled poshadt növényként száradnánk a 
sarokban. Köszönjük!
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