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A TRAINING ABOUT
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TEMELE TRAININGULUI

COSTURI & LOCAȚIE

PEOPLE. SELF. UNCERTAINTY.
A TRAINING ABOUT

MANAGEMENT

1. PEOPLE MANAGEMENT 
Cum îmi conduc oamenii, echipa?

2. SELF MANAGEMENT 
Cum mă conduc pe mine?

3. UNCERTAINTY MANAGEMENT
Cum gestionez nesiguranța, lumea, criza?

4. Cum fac toate astea liber, autonom, în acord 
cu viziunea, valorile și obiectivele mele?

1. Business Owners

2. Top Management

3. Middle Management

CUI I SE ADRESEAZĂ

299 EUR(+TVA)

COST/PARTICIPANT 

include training, materiale, lunch 

RADISSON BLU (sala Garden)

CLUJ NAPOCA - Aleea Stadionului

23 noiembrie 2022 
9:00 - 18:00

 1. Familiarizare și înțelegere flow conceptual strategic;

 2. Familiarizare și înțelegere concepte fundamentale tactice;

 3. Aplicarea practică autonomă pe situații/incidente critice proprii;

 4. Work-book ce conține atât uneltele strategice cât și tactice

 5. Metoda de antrenament pentru creșterea continuă în înțelegere 
                    și aplicare practică.

 6. Peer review. Schimb de experiență cu alți manageri de top pe aceste 
                    provocări.

CE PRIMEȘTI

https://www.agoraconsulting.ro


ÎNSCRIERI & CONTACT

ECHIPA

PEOPLE. SELF. UNCERTAINTY.
A TRAINING ABOUT

MANAGEMENT

DESPRE NOI
office@agoraconsulting.ro

0742-083 888

www.agoraconsulting.ro

Cluj-Napoca, str. Iosif Vulcan, nr. 14

Mai multe detalii si Link inscriere AICI

Viziunea noastră
Suntem o echipă de consultanți specialiști în domeniul manage-
mentului strategic cu experiență de peste 20 de ani.

Acționăm ca un „doctor al casei” în relația cu partenerii noștri și îi 
sprijinim să devină o variantă mai bună a lor înșiși. Dacă și ei își 
doresc, noi vrem, știm, putem și îi ajutăm să facă, ca persoane și ca 
organizații, la nivelul lor maxim de potențial.

Expertiza:
Strategie de transformare, managementul transformării, 
management strategic;
Arhitectura de business și start-up, evaluări și achiziții de 
companii;
Construcție de echipă, coaching de echipă, coaching 
managerial.

Expertiza:
Management strategic, strategie de transformare, 
management organizational;
Conceperea și implementarea sistemelor de management 
în departamente suport;
Construcția și implementarea proceselor de inducție;
Dezvoltarea viziunii, misiunii și strategiilor organizaționale;
Strategie de resurse umane, training management de 
proiect.

Dragoș Bîrlea
Partener Fondator & Management Coach

Ana-Maria Ivan
Business Transformation Consultant

Misiunea noastră:
Cum ajungem să trăim în lumea în care credem? 
Ne punem talentul și experiența în slujba acelora cu care noi 
lucrăm, suntem parteneri de vreme bună și vreme rea, punem 
competența și lucrul bine făcut înaintea banilor.  

Lucrăm cu o echipă competentă care are o perspectivă de 360° 
asupra business-ului. 
Cunoaștem atât poziția clientului, cât și poziția consultantului și 
știm din practică toate provocările organizațiilor, operaționale sau 
manageriale.

https://www.agoraconsulting.ro/people-management-training/
https://www.agoraconsulting.ro/echipa/
https://www.agoraconsulting.ro/echipa/
https://www.agoraconsulting.ro/viziune-si-misiune/
https://www.agoraconsulting.ro
https://www.agoraconsulting.ro
office@agoraconsulting.ro

