
Dragi Prieteni, 
 
În urma avalanșei de înscrieri la ultimele două sesiuni MVP (MVP 2 cu 2.200 de înscriși 
pentru 1.500 de locuri și respectiv MVP 4 cu 4.000 de înscrieri pentru 2.500 de locuri) și 
a unor situații de indisciplină (MVP 3 - grupuri de oameni veniți fără să se fi înscris, 
întârzieri, oameni veniți fără un scop anume, etc.), ne-am dat seama să suntem pe o 
direcție greșită în ceea ce privește dezvoltarea Fenomenului MVP! 
 
Ne-am dat seama că, din dorința de a ajuta cât mai mulți oameni, am pus prea mult 
accent pe cantitate și prea puțin accent pe calitate. De aceea, începând cu MVP 4, 
accentul va fi pus pe Calitate:  (1) pe calitatea participanților și (2) pe calitatea învățării! 
Avem credința că este mai bine să sprijinim un număr redus de participanți ambițioși 
și de bun simț, care reușesc să își atingă obiectivele, decât un număr mare de 
participanți inactivi sau veniți ”de curiozitate”. 
 
Ca urmare, în organizarea MVP intervin două modificări importante: 
  
1. Începând cu Sesiunea a 4-a, MVP se va desfășura cu un număr redus de participanți 
(max. 1.000) care vor fi selectați după 3 direcții majore: 

 - Sunt, cu adevărat, oameni ambițioși și de bun simț, 
 - Merită, Vor și Pot să facă mai mult pentru viața lor și 
 - Pot și Vor să sprijine activ Dezvoltarea fenomenului MVP. 

 

AVANTAJUL tău este că, la MVP, vei fi înconjurat de oameni valoroși, ca tine, oameni cu 
care poți colabora și care se implică la fel de mult ca tine. 
  
2. Începând cu Sesiunea a 4-a, MVP se va desfășura într-un NOU FORMAT, un format 
care vă va cuceri și care presupune mult mai multă interactivitate cu participanții, mai 
multă învățare și mai multă încărcarea a ”bateriilor de motivație”.  
 

AVANTAJUL tău este că cele 5 ore petrecute la MVP îți vor aduce mai multă energie, 
motivație și cunoștințe decât orice alt training la care ai participat până acum! 
 
 Cum vom proceda 
Cei care s-au înscris deja la MVP 4 vor primi un document cu detaliile organizării și 
pașii care trebuie urmați! 
 
Cand va fi MVP 4? 
Cei care se califică, vor primi toate detaliile la timp! 
 

Bogdan Comanescu  
si Echipa Accelera 


