Accelerează-ți Dezvoltarea!
Cursuri online pentru a avea succes!

Comunic să relaționez
Ascultă și construiește relații!
Indiferent de domeniul în care lucrezi, relaționarea și
comunicarea sunt indispensabile. Pentru a-ți atinge
potențialul maxim, trebuie să te cunoști foarte bine și să îi
înțelegi pe cei din jurul tău pentru că doar astfel vei reuși să
comunici eficient, în funcție de interlocutor și nu doar pentru a
informa, ci pentru a consolida relații.
Oricine dorește să îți îmbunătățească abilitățile de comunicare
2 sesiuni * 3 ore
Training experiențial online
Evaluare folosită – Analiza Profilului Personal – PPA Thomas

Accelerează-ți Dezvoltarea!
Cursuri online pentru a avea succes!
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ce obțin

• Înțeleg că suntem diferiți și avem perspective diferite despre
ce înseamnă comunicarea eficientă
• Descopăr cum sunt influențate stilurile de comunicare de
stilurile și profilele comportamentale
• Înțeleg stilul de comunicare – al meu și al celorlalți și
descopăr modalități eficiente de adaptare comportamentală
pentru a îmbunătăți comunicarea
• Recunosc barierele în comunicare și cum învăț să le depășesc
pentru a nu periclita performanța individuală și a echipei
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•
•
•
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Comunicarea
Autocunoaștere: stilul preferat de comunicare
Înțelegerea limbajului
Limbajul corpului
Strategii generale de comunicare
Evaluez

Setez obiective

Dezvolt

• Completez online
evaluarea Analiza
Profilului Personal PPA Thomas pentru
a mă cunoaște mai
bine

• Primesc raportul și
pe baza rezultatelor
evaluării îmi setez
obiective personale

• Particip la curs și
identific acțiuni
specifice și relevante
pentru obiectivele
mele

cost

APASĂ AICI pentru a afla mai multe despre PPA

150 euro
+ TVA/ pers

Preț special pentru persoanele fizice
sau pentru echipe.

Contactează-ne pentru detalii!

APASĂ AICI pentru a accesa formularul de înscriere
Sună
la
0259-411983
/
0747-119519
sau
scrie
la
office@romarketing.ro și echipa noastră de consultanți te va contacta
pentru a personaliza programul în funcție de nevoile și specificul
echipei și organizației voastre.
www.romarketing.ro
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