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Obiectivele programului

Să identific beneficiile inteligenței
emoționale în practică

Să identific ușor legătura dintre gânduri, 
emoții și comportament

Să înțeleg rolul creierului și a sistemului 
nervos în reacțiile emoționale

Să identific și să aplic tehnici de gestionare a 
propriilor emoții

Să înțeleg emoțiile celorlalți și să exersez 
recunoașterea lor

Să înțeleg relațiile ca un sistem dinamic

Să identific modalități prin care îmi pot 
influența relațiile 

Să exersez strategii eficiente de gestionare a 
relațiilor



Cum mă înscriu?

Completând
formularul de 

înregistrare
de aici sau de pe site-ul 

RoMarketing

Unde are loc programul?

Online pe ZOOM
Cu facilitare live o dată pe 

săptămână

Offline
Cu activități zilnice de 

aprofundare

Cât investesc?
PREŢ STANDARD
200 € + TVA pentru întregul program
240 € + TVA pentru întregul program cu 
evaluarea Inteligenței Emoționale (TEIQue 
Thomas) 

EARLY BIRD
180 € + TVA  pentru întregul program
220 € + TVA pentru întregul program cu 
evaluarea Inteligenței Emoționale (TEIQue 
Thomas)

Cum fac plata?

Prin transfer bancar, 
pe baza facturii primite.

Cum particip la program?

După confirmarea plății, vei primi 
un mail cu informații despre 
program, despre discuțiile de 

înrolare și linkul de participare 
la întâlnirile live online.

Te asiguri că ai acces la un laptop 
și la internet.

Dacă am întrebări?

Ne poți oricând contacta pe mail:
office@romarketing.ro

sau telefonic: 0747-119519
Camelia Ruje, 

Responsabil Marketing

Întrebări frecvente
Evaluarea 

inteligenței 
emoționale

Apasă aici să afli 
mai multe 

despre 
TEIQue Thomas

https://forms.gle/aSBYobyFfnqLReEZ7
mailto:office@romarketing.ro
https://romarketing.ro/wp-content/uploads/2020/10/TEIQue-Factsheet.pdf
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