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Echipa ACCELERA 



Înființată în anul 2005, ca filială a Academy Accor Services - Paris,  
Accelera® este o companie de Training și Consultanță specializată în 
creșterea performanțelor profesionale prin Schimbare și Dezvoltare.


Clienții aleg serviciile noastre, fiindcă:
1. Folosim cele mai eficiente tehnici de schimbare și învățare
2. Trainerii au peste 10 ani de experiență în domeniu
3. Programele sunt perfect adaptate echipei tale și
4. Rezultatele obținute sunt încântătoare!

Cu peste 10.000 de cursanți satisfăcuți, din peste 300 de companii, în 
primii 9 ani de activitate, Accelera® este leader național în creșterea 
performanțelor prin schimbarea atitudinii, motivației și 
comportamentului profesional.

Poți găsi peste 800 de mărturii despre serviciile 
noastre și clienții Accelera® pe www.accelera.ro.

Bogdan Comănescu
Director General
Accelera®

01.01.2014

P e s t e  10.000  d e  o a m e n i  m a i  b u n i  

Cu peste  
10.000  

de oameni  
mai buni,  

din peste 300  
de companii  

din România,  
Accelera® este  

leader  
in accelerarea 
performantei  

prin schimbare,  
motivare si  
dezvoltare! 
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Ovidiu Atanasiu Bogdan Comanescu Paul Costin 

67 de ani de experiență națională și internațională puși  
în slujba dezvoltării tale personale și profesionale 

pentru a deveni Leaderul care 
1. are un autocontrol excepțional în situații critice 

2. descoperă și catalizează talentul și  
motivația membrilor echipei 

3. insuflă echipei sale inspirație și motivație 
4. știe cum să obțină maximum de performanță 

5. este apreciat și urmat! 

+ + 

= 



Cum  
să îți dezvolți  
influența și puterea 
pentru a crește 
performanțele  
echipei pe care o 
conduci? 
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Pârghiile care  
îți vor aduce succesul: 

 
1. NO LIMITS - DEPĂŞIREA LIMITELOR PERSONALE 
- autocontrol şi disciplină emoţională 
- atitudinea personală şi percepţia de sine 
- factorii motivaţionali interni, încrederea în sine şi ambiţia 
- depăşirea limitelor mentale 
 

2. LEADERSHIP PERSONAL 
- factorii de natură emoţională şi raţională care  
   influenţează deciziile tale cotidiene 
- definirea atitudinii personale și pârghiile auto-dezvoltării 
 

3. LEADERSHIP RELAŢIONAL 
- atitudinea socială și poziţionarea avantajoasă în relaţii 
- comunicarea "cuceritoare" în relaţia unu la unu sau  
    în relaţia cu grupuri și construirea relațiilor strategice 
- Managementul Impresiei 
 

4. LEADERSHIP PROFESIONAL 
- alegerea stilului de conducere  
- motivarea psihologică a oamenilor 
- construirea şi exercitarea puterilor liderului 
- Viziunea mea profesională 
 
Prețul: 949 Euro + tva  - Reducere de 25% pentru înscrierile 
făcute până în data de 10.04.2014 
 
Unde mă înscriu?  
Trimite acum e-mail la bogdan.comanescu@accelera.ro
cu care vei coopera pe toată durata proiectului 

ÎN DOAR  
4 ZILE SI 4 ORE: 

1. Îți vei descoperi și  
    depăși limitele psihice 
2. Vei reuși să te conduci  

     pe tine și pe cei din jurul 
tău către realizarea 

obiectivelor personale  
     și profesionale 

3. Vei învăța cum să 
descoperi talentul celor 

pe care îi conduci, cum să 
îi motivezi și cum să obții 

maximum de 
performanță de la ei! 

Durata: 2 Sesiuni X 2 zile  
+ 4 sedințe de coaching 

individual 
 

Locul: București - Sala Accelera 
 

Echipa de traineri: 
Bogdan Comănescu  

– Leader Proiect 
Ovidiu Atanasiu  

– Trainer & Consultant 
Paul Costin  

– Trainer & Coach 
 

Metoda: SCENARIO BASED 
TRAINING + Coaching individual 

 
Număr limitat de participanți 



Metoda 
de lucru 

Cea mai  
eficientă metodă! 



Ce este  
Scenario Based Training 

și cum se desfășoară? 
CEA MAI EFICIENTA SI MAI PLACUTA 

METODA DE TRAINING 

ÎN SALA: 
 

Pasul 3.  
CLARIFICARE 

Sesiune de întrebări și clarificări 
 

Pasul 4.  
PUNEREA ÎN SCENARII 
Vei fi pus în diferite scenarii 

de lucru în care vei trăi și aplica 
 noile cunoștințe pentru a obține 
schimbarea comportamentală 

care generează 
PERFORMANTA! 

Pasul 1 
ADAPTARE 

După ce te-ai înscris, 
primești un chestionar detaliat 

pe tema trainingului! 
Pe tine te va ajuta să îți 

ordonezi obiectivele și pe noi 
ne va ajuta să îți pregătim 

exemple și aplicații concrete! 

Pasul 2 
KNOW-HOW 

Primești MANUALUL 
trainingului  cu exemple, 

aplicații și exerciții. 
Astfel, vei putea studia în 

liniște teoria și îți poți pregăti, 
din vreme întrebările! 



TRAINING 

NU  
ÎNSEAMNA 
ÎNVATARE! 

TRAINING 
ÎNSEAMNA 
ÎN PRIMUL RAND 

SCHIM 
BARE! 



”În era internetului, 
know-how-ul este gratis  

si la îndemana oricui. 
Tu ai nevoie de un leader 

în schimbare si motivare! 
 

Lucreaza cu Accelera 

pentru ca 



este leaderul în  
accelerarea performantelor  
prin schimbare, motivare 

si dezvoltare! 



INSCRIERE: 
accelera@accelera.ro 


