
Ca să fii înţeles

Curricula de cursuri neconvenţionale BrandYouTrue

Lideri pe care lumea îi ascultă
Un pachet de patru zile, în care vei învăţa să 
 interacţionezi pozitiv cu acţionarii şi partenerii de 
afaceri
 construieşti legături interdepartamentale cu colegii din 
consiliul de administraţie
 inspiri personalul din subordine
 exprimi non-verbal, cu ajutorul vocii şi corpului, 
mesaje motivaţionale

Descătuşarea imaginaţiei
Un curs de libertate personală,  din care vei culege un set 
de instrumente pentru
Stările şi motoarele imaginaţiei
 descătuşarea imaginaţiei
 crearea unor procese de imaginaţie organizată, cu 
scop de inovaţie în afaceri şi viaţa personală.

Eu, un brand
Un curs de o zi care armonizează stilul tău personal cu 
cerinţele de comunicare ale angajatorului şi mediului tău 
social:
 înţelegerea transferului dinspre trăsăturile de caracter 
spre crearea  unui brand şi articularea acestuia
 rezolvarea diferenţelor dintre comunicator şi receptor
 construcţia planului tău personal de branding al 
comunicării, pe care îl vei folosi în beneficiul tuturor
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Detaliile organizatorice
Pachetele de cursuri se livrează în limba română sau engleză, 
pentru grupuri de minimum 10 persoane.
Cursurile se desfăşoară în Str. Sofia 26, etaj 2 (vezi harta la 
http://www.bucuresti.com.ro/strada/sofia/4012/), în studioul 
Teatrul din Pod .
Programul se livrează full day, în module de o jumătate de zi sau de 
2 ore, după opţiunile tale.
Trainerii sunt profesionişti cu experienţă în domeniile respective: 
http://pisicka.files.wordpress.com/2010/03/slide111.jpg

Investiţia în Tine...
Cuprinde cursul, materialele si cateringul (două pauze de cafea si 
una de prânz) în opţiunea full day, precum şi un follow up complet 
(raport asupra întregului grup . Disponibil numai pentru firme).
Cursurile se facturează în lei, la cursul BNR al datei de factură şi se 
achită la începere. Investiţia per participant:
 Lideri pe care lumea îi ascultă: 500  EUR (25 EUR/sesiune 2 h)
 Eu, un brand: 125 EUR (25 EUR/sesiune 2 h)
Descătuşarea imaginaţiei: 100 EUR (20 EUR/sesiune 2 h)

Contact
Email  Andreea@BrandYouTrue.ro
Telefon +40 722 402068
Pagină web: www.BrandYouTrue.ro
Sau pe blog, la http://pisicka.wordpress.com

Modulele de curs cuprinse în această prezentare sunt proprietate 
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