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Accelera® Business Strategy   
 
Înființată în anul 2005, ca filială a Accor Services Academy - Paris,  
Accelera® este o companie de Training și Consultanță specializată în  
creșterea performanțelor profesionale prin Dezvoltare și Mo\vare. 
 
În primii 12 ani de ac\vitate, am livrat rezultate extraordinare pentru 
mai mult de 300 de companii și 19.000 de cursanți fiindcă: 
 

1. Ne implicăm într-un numar mic de proiecte ca să îi putem acorda 
    fiecarui client 110% atenția și energia noastră, 
 

2. Ne implicăm doar în proiecte din domenii în care aveam experiență 
    foarte mare pentru a-i putea da clientului soluții valoroase și 
 

3. Stăm lângă clientul nostru, cu ambiție și tenacitate, până când își  
    a9nge toate obiec9vele.  
 
99,7% dintre clienți au fost extrem de încântați de rezultatele obținute 
și majoritatea lor spun că ”suntem cei mai buni” din România. 
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“Cel mai bun și provocator curs de management 
pe care  o echipă managerială îl poate face!”  

 
BIANCA DANIELA BOTEA  

- Specialist HR -  
ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA 

“CEL MAI BUN CURS LA CARE AM 
PARTICIPAT VREODATĂ,  
CEA MAI TARE FIRMĂ!” 

  
MAGDA MUSCUREL  
- Farmacist Diriginte -  
HELP NET FARMA SA 

“DE DEPARTE CEL MAI BUN  
TRAINING PENTRU 

VÂNZĂRI!”  
 

VENETIA-IOANA BEUDEAN  
- Area Sales Manager -  

UPC ROMANIA 

”A fost cel mai eficient curs la care  
am par;cipat și am par;cipat  
la vreo 7-8 cursuri de vânzări!”  

 
EUGEN PĂUN  

- Area Sales Manager -  
MINET CONF SRL 

“Recunosc că a fost cel mai bun 
curs de vânzări la care am 

par;cipat!”  
 

FLORENTINA MIHAELA VIERU  
- Broker Asigurare Corporate -  
ȚIRIAC FINANCIAL SERVICES 

“Cel mai interesant și interac;v program de 
training la care am par;cipat vreodată!”  

 
CĂTĂLIN UNGUREANU  
- Key Account Manager  -  

UPC ROMANIA 

Peste 1.000 de mărturii despre programele Accelera pe www.accelera.ro 
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De ce spun clienții noștri că ”suntem cei mai buni”?   
 
Pentru a oferi servicii din ce în ce mai bune, la finalizarea fiecărui program de training, le punem 
tuturor clienților aceleași 2 întrebări importante:  

De ce au ales să lucreze cu noi? și Dacă le-am îndeplinit așteptările? 
 
Evident că am primit, în cei peste 12 ani de training, consultanță și mo\vare, sute de răspunsuri 
diferite. Însă toate răspunsurile au totuși un numitor comun, menționat de aproape toți clienții noștri:  

1. KNOW-HOW-ul 
FOARTE UTIL 

 
Par9cipanții primesc 

informație foarte  
u9lă! 

 
Clienții Accelera primesc 

programe special create pentru 
fiecare companie în parte, 
bazate pe (1) Cercetere de 

Piață, (2) Prac\ci de Succes și 
(3) Monitorizarea ac\vității a 

mii de Top Performeri din 
domeniu! 

2. TRAINING  
FOARTE EFICIENT 

 
Par9cipanții își amintesc peste 

70% din informație 
la un an de la absolvire! 

 
Par\cipanții la programele 

Accelera trec printr-un sistem 
de training UNIC în România, 

care asigură o rată 
exraordinară de retenție a 
informației prin dinamism, 

aplica\vitate și ancore 
mentale! 

3. TRAINERI  
CU EXPERIENTĂ 

 
Par9cipanții vor să lucreze cu 

traineri care ”ș9u despe ce 
vorbesc”!  

 
Par\cipanții vor soluții reale și 
aplicabile imediat. De aceea au 

nevoie de traineri care au 
lucrat efec\v in domeniu. 

 
Toți trainerii Accelera au minim 

15 ani de experiență în 
domeniul în care predau! 

4. SPIRITUL  
ACCELERA 

 
Par9cipanții pleacă de la 

programele Accelera foarte 
mo9vați!  

 
Pentru a le crește perfor-

manța, par\cipanții au nevoie 
de Know-how dar și de 

Mo\vație. Toate programele 
Accelera sunt livrate într-un 

mod care catalizează mo\vația 
și Spiritul de Invingător al 

par\cipanților! 
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De ce să alegi Accelera ca partener pentru proiectele de training și dezvoltare?   
 
Ai zeci de mo\ve să alegi Accelera ca partener pentru proiectele tale!  
Noi ți le vom spune pe primele 5:  
 
1. Când cauți un partener pentru succesul tău, îl alegi pe CEL MAI BUN!  
    Nu pe cel mai mare și nici pe cel mai ienin! 
 

2. Cel mai important aspect al unui training este să dea rezultate și  
    programele Accelera dau rezultate extraordinare! 
 

3. Trainingul este o inves\ție și Sistemul de Training 4X4 (unic în Romania)  
     este o garanție că inves\ția ta îți va aduce profit!  
 

4. Trainerii Accelera sunt cel mai bun catalizator și mo\vator pentru echipa ta! 
 

5. Când lucrezi cu Accelera, nu primeș\ un trainer! Primeș\ o întreagă echipă de 
    specialiș\ care se ocupă de proiectul tău până cand obții rezultatele dorite! 
 
Pe celelate, le vei descoperi în 9mp ce lucrăm împreună! 
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Când cauți un partener 
pentru succesul tău,  

îl alegi pe 
CEL MAI BUN!  

Nu pe cel mai mare 
și nici pe cel mai ieftin! 
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Noi nu vindem ”americănisme” sau francize”! 
 
Majoritatea companiilor mari de training din România, oferă programe importate 
[francize], bazate pe rețete fixe și ”americănisme” care nu prea funcționează la 
noi. În plus, programele sunt livrate așa cum impune francizorul, nu așa cum ar 
avea nevoie clientul. Din aceasta cauză, rezultatele obținute nu sunt 
sa\sfăcătoare iar cursanții sunt nemulțumiți pentru că soluțiile primite ”nu sunt 
aplicabile”!  
 
Pentru a livra clienților noștri programe perfect adaptate echipei lor și 
condițiilor de piață în care își desfășoară ac\vitatea, Accelera a dezvoltat un 
sistem foarte eficient de lucru bazat pe: 
 
1. Un sistem unic și foarte performant de antrenare și dezvoltare a 
performanțelor echipei numit ”4x4”  [4 axe de dezvoltare cu câte 4 capitole 
fiecare] sistem construit pe baza know-how-ului Academiei Accor din Paris și 
dezvoltat pe baza observării ac\vității a peste 6.000 de angajați din Romania 
 
2. O procedură foarte minuțioasă de [1] cercetare, [2] diagnos\care, [3] design 
(adaptare), [4] validare, [5] implementare și [6] amplificare a rezultatelor 
programului de training pentru fiecare echipă în parte, în funcție de obiec\vele 
Top Managementului și de nevoile specifice ale echipei antrenate. 
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Când angajezi Accelera®, angajezi o întreagă echipă, cu membri specializați în diferitele domenii ale 
dezvoltării profesionale, cu minim 10 ani de experiență profesională, cu cer\ficări naționale și 
pregă\re internațională, care lucrează pentru \ne până la obținerea rezultatelor dorite.  
 
Etapa de evaluare: Evaluare, măsurare și profilare 
Facem evaluarea mo\vației, a\tudinii, psihologiei și a cunoș\nțelor profesionale ale par\cipanților 
prin (1) teste psihometrice, (2) teste profesionale, (3) interviuri, (4) observare la locul de muncă și 
(5) mystery shopping.  
 
În urma evaluării emitem un raport al situației care conține nivelul actual de performanță, profilul 
ideal pentru funcția și condițiile de muncă ale par\cipanților și profilul individual, precum și nevoile 
de schimbare, mo\vare și dezvoltare ale echipei. 
 
Etapa de Learning Design: Conceperea programului 
Pe baza raportului și a obiec\velor stabilite de \ne, concepem proiectul de schimbare și dezvoltare 
profesională. Ne ocupăm de toate aspectele: (1) conceperea celor mai eficiente scenarii de 
training, (2) formarea grupelor, (3) consultarea tuturor factorilor implicați, (4) graficul de livrare și 
amplificare post-training. 
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Etapa de Livrare: SCENARIO BASED TRAINING 
Majoritatea companiilor de training folosesc doar metoda experiențială (David Kolb) pentru a-i 
ajuta pe cursanți să învețe. Rezultatele metodei sunt foarte bune în ceea ce privește învățarea: la 
final cursanții ș\u! Dar rămâne aceeași problemă: Nu aplică atunci când se întorc la muncă! 
 
Bazate pe metoda Scenario Based Training, programele Accelera® se livrează în sesiuni cu nivel 
înalt de implicare intelectuală și emoțională a par\cipanților. Fiecare program este creat pe baza 
unui scenariu pe care cursanții îl trăiesc pe toată durata trainingului. Fiecare scenariu este creat pe 
două direcții majore: (1) direcția de SCHIMBARE (Kurt Lewin) care ges\onează aspectele de natură 
emoțională și mo\vațională, (2) direcția de ÎNVĂȚARE (David Kolb) care ges\onează aspectele de 
natură rațională, de a\tudine și de comportament profesional. Prac\c, cursanții nu doar află noile 
informații, ci le trăiesc efec\v în cadrul programului. De aceea, nu se plic\sesc niciodată și 
schimbarea este ireversibilă: când se întorc în mediul de lucru aplică ușor ceea ce au învățat fiindcă 
au senzația că au mai făcut-o și a fost foarte eficient! 
 
Pentru că sunt implicați fizic, intelectual și emoțional, la un an după absolvirea programului, 
par\cipanții își amintesc peste 70% din informația primită. Cursanții trăiesc cu pasiune programele 
Accelera și managerii iubesc rezultatele obținute! 
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Etapa post-training: Amplificarea rezultatelor 
Rezultatele obținute prin training sunt întărite ulterior prin (1) manuale de implementare, (2) testări 
prac\ce, (3) aplicații la locul de muncă, (4) sesiuni de follow-up, (5) coaching individual, (6) coaching 
de echipă, (7) programe de mo\vare și (8) evenimente mo\vaționale pentru întreaga companie. 
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Peste 1.000 de mărturii despre programele Accelera pe www.accelera.ro 

”Ceea ce am descoperit 
la Accelera este  

mai presus de tot ceea ce  
mi-am dorit vreodată 

de la un training!”  
 

IULIAN AMBRUS  
- Area Sales Manager -  

UPC ROMANIA 
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NIVEL ESENȚIAL 
 
1. Time Management și Eficiență managerială – 2 zile - Dezvoltarea eficienței în munca de conducere 

  - Sunt multe proiecte rămase neterminate? 
  - Stabilesc des termene pe care nu le respectă? 
  - Deși stau mult peste program, sunt în urmă cu îndeplinirea sarcinilor? 
  - Dau semne de stres? 
  => Echipa ta mangerială trebuie să învețe cum să își ges\oneze \mpul și energia! 

 
2. Comunicarea managerială – 2 zile - Dezvoltarea abilității de a comunica eficient cu membrii echipei, cu 
colegii și cu superiorii, tehnica ascultării și tehnici de punere a întrebărilor 

  - Schimbă un număr prea mare de e-mailuri? 
  - Ședințele de lucru sunt foarte lungi dar fără concluzii certe? Vorbesc unii peste alții? 
  - Apar des conflicte și/sau neînțelegeri? Au obiceiul să dea vina unii pe alții? 
  => Echipa ta mangerială trebuie să învețe să comunice eficient! 

 
3. Acordarea Feedback-ului construc9v – 2 zile - Dezvoltarea abilității de a acorda feedback eficient și 
construc\v în vederea îmbunătățirii performanțelor 

  - Anumite greșeli se repetă deși au fost discutate? 
  - Când vine vorba de analiza greșelilor, discuția devine conflictuală? 
  => Echipa ta mangerială trebuie să învețe să dea feed-back corect și eficient! 
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NIVEL ESENȚIAL 
 
4. Delegarea eficientă – 2 zile - Dezvoltarea abilității de a delega membrilor echipei sarcini și proiecte, 
tehnici de control și mo\vare 

  - Ai manageri care au ajuns ”indispensabili” în funcțiile ocupate? 
  - Deși au mulți oameni în subordine, ei le fac pe toate? 
  - Dacă este nevoie ca un sublatern să îi înlocuiască, nici unu nu ș\e ce trebuie să facă? 
  - Când le spui să delege îți răspund că ”nu au cui”? 
  => Echipa ta mangerială trebuie să învețe psihologia și tehnica delegării! 

 
5. Project Management Esențial  – 2 zile - Învățarea și aplicarea tehnicilor de bază din Project 
Management în implementarea proiectelor manageriale 

  - Ai senzația că multe proiecte bat pasul pe loc? 
  - Se plâng de lipsa de resurse sau de lipsa de colaborare din partea altor departamente? 
  - Simți câteodată că eș\ în caricatura aia cu Clientul, Arhitectul, Proiectantul și Tâmplarul? 
  => Echipa ta mangerială trebuie să învețe repede Bazele Project Managementului! 

SOLICITĂ O ÎNTREVEDERE: 0743.009.569 
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NIVEL ESENȚIAL 
 
6. Mo9varea membrilor echipei – 2 zile - Dezvoltarea abilității de a mo\va membrii echipei 

  - Nivelul de performanță este mai mic decât cel așteptat de ;ne? 
  - Aveți multe concedii medicale, zile libere, învoiri? Oamenii dau ușa jos la 17.00? 
  - Rulajul de personal este mai mare decât ar trebui? 
  => Echipa ta mangerială trebuie să învețe Mo\varea Nonfinanciară! 

 
7. Tehnici de evaluare regulată a performanțelor – 2 zile - Ges\onarea întrevederilor regulate de evaluare 

  - Te-ai chinuit să concepi un sistem de evaluare dar ei îl folosesc necorespunzător? 
  - Consideră evaluarea regulată o formă de birocrație inu;lă? 
  - Completează superficial fișele de evaluare? 
  => Echipa ta mangerială trebuie să învețe cum se face o evaluare corectă și mo\vantă! 

 
8. Ges9onarea Conflictelor Interne – 2 zile - Dezvoltarea abilității de a ges\ona eficient conflictele din 
cadrul echipei sau inter-echipe 

  - În orice mediu compe\\v de muncă este normal să apară conflicte! Dar ș\u ei cum să 
     procedeze să le ges\oneze, să le clarifice, să le rezolve și să le s\ngă? 
  - Proiecte importante au de suferit fiindcă managerii sau echipele nu se înțeleg? 
  - Câteodată, lupta pentru putere sau vanitatea ajung să fie mai importante decât rezultatele? 
  => Echipa ta mangerială trebuie să învețe să ges\oneze conflictele! 



SOLICITĂ O ÎNTREVEDERE: 

0743.009.569 
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Peste 1.000 de mărturii despre programele Accelera pe www.accelera.ro 

“Cel mai bun și provocator 
 curs de management pe care  

 o echipă managerială 
îl poate face!”  

 
BIANCA DANIELA BOTEA  

- Specialist HR -  
ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI SA 
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PROGRAM SPECIAL PENTRU PREZENTĂRI DE BUGETE, 
PROIECTE, SEDINȚE ȘI SPEECH-URI MOTIVAȚIONALE 
 
1. Ce anume îi ajută pe unii prezentatori să “cucerească”  imediat  
     și cu ușurință publicul? 
2. Poate oricine să “cucerească” publicul? 
3. Cum să pregă;m şi să livrăm o prezentare care să impresioneze plăcut publicul? 
4. Cum să ne descătuşăm imediat talentul de prezentator?  
5. Cum să interacţionăm cu publicul incomod în ;mpul prezentărilor? 
6. Secretele prezentărilor manageriale: Bugete, Proiecte, Ședințe de Lucru,  
    Speech-ul mo;vațional.  
 
Atenţie! Trainingul este unul Experienţial şi presupune foarte multe aplicaţii menite să 
declanşeze o creștere rapidă a rezultatelor par\cipanţilor! 
 
Subiectele: 
1. Psihologia prezentatorului vs. psihologia publicului 
2. Structurarea prezentărilor memorabile 
3. Tehnici de oratorie vechi de 2.500 de ani 
4. Tehnici pentru “cucerirea” minţii şi a inimii 
5. Ges\onarea audienţei os\le 
6. Maimuţa din noi!  
 
Durata: 3 zile 
 

PUBLIC  
SPEAKING 
PENTRU 

MANAGERI 
“Te învață să vorbeșA, să 

scapi de frică. Șocant. 
Minunat. Memorabil.”  

 
SORIN ȘTEFAN CAMPANIE 
 - Key Account Manager – 
BNP PARIBAS LEASING 

SOLUTIONS 

2. TRAINING DE MANAGEMENT 
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PROGRAM SPECIAL PENTRU MANAGERII CARE SE 
CONFRUNTĂ DES CU SITUAȚII ”DELICATE” ȘI TREBUIE SĂ 
IA DECIZII IMPORTANTE 
 
Subiectele: 
1. Psihologia deciziei 
2. Ce anume ne face să amânăm o decizie? 
3. Cum să analizăm cei 10 factori care ne influențează gândirea când luăm o decizie 
importantă? 
4. Cum să calculăm riscul și beneficiile?  
5. Puterea de recul – Dezvoltarea capacității de a te autocontrola în fața unei situații 
complicate și de a gândi pe termen lung efectele deciziilor 
6. Metode prac\ce pentru luarea deciziilor și metode de măsurare a efectelor 
7. ”Nu este suficient să iei decizii bune!” - Prezentarea deciziei către factorii implicați 
8. ”De la idee la rezultat” – Implementarea deciziei și monitorizarea rezultatelor 
 
Atenţie! Trainingul este unul Experienţial şi presupune foarte multe aplicaţii menite să 
declanşeze o creștere rapidă a rezultatelor par\cipanţilor! 
 
Durata: 2 zile 
 

LUAREA 
DECIZIILOR 

“Cu Accelera  
sigur câșAgi!!!”  

 
ALIN NICULAE  

- CEO–  
OSCAR DOWNSTREAM 
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NOI NU CREĂM DOAR MANAGERI MAI BUNI! 
NOI CREĂM LEADERI MAI BUNI, PE CARE MEMBRII ECHIPEI 
SĂ ÎI URMEZE CU ÎNCREDERE ȘI ENTUZIASM! 
 
Subiectele: 
1. Autocunoașterea (100% aplicații) 
”Cu cât te cunoș; mai bine, cu atât ai putere mai mare asupra ta!” 
- Autodescrierea - Achievement Mo\va\on Inventory (testare psihometrică / profil 
mo\vațional) - Puncte forte și Puncte slabe în cele 5 domenii principale ale vieții 
- ”My 5” – cunoașterea prin ochii celorlalți - Am nevoie de o schimbare personală? 
 
2. Managementul schimbării personale 
 ”Ș;u că trebuie, ș;u că am nevoie și cu toate astea, nu o fac! De ce?” 
- Psihologia schimbăriI - Kubler Ross și fazele schimbării - Sursele blocajelor 
- Ce îi demo\vează pe oameni și efectele nega\ve asupra schimbării 
- Metode de inițiere a schimbării (50% teorie, 25% exemple, 25% aplicații) 
 
3. Metoda  ”Merit, Vreau, Pot, Ș9u, Acționez!” 
”Când ș;u sigur că merit, vreau și pot ceva anume, învăț și acționez pentru a-l obține!” 
- Metoda MVPSA - Înclinarea balanței psihologice în favoarea schimbării 
- Aplicarea MVPSA pentru situația personală (25% teorie, 75% aplicații) 
 
4. 4. ”Milimetrul meu!” Planul personal de acțiune 
”O schimbare de numai un milimetru la crosă generează o deviere de zici de metri la țintă!”  
- Psihologia pașilor mici într-o direcție constantă - Care este milimetrul care trebuie 
schimbat? - Planul personal de acțiune (25% teorie, 75% aplicații) 
 

“Cu Accelera  
sigur câșAgi!!!”  

 
ALIN NICULAE  

- CEO–  
OSCAR DOWNSTREAM 

2. TRAINING DE MANAGEMENT 

ACCELERATED 
PERSONAL 

CHANGE 



CEL MAI BINE VÂNDUT 
PROGRAM DE TRAINING PENTRU  

ECHIPA MANAGERIALĂ 



”4X4 MANAGEMENT CU TRACȚIUNE INTEGRALĂ®” 
 
Training DESTINAT:  întregii echipe manageriale 
 
Sesiunea 1- 2 zile - SARCINILE ŞI ROLURILE MANAGERULUI 
- Test de \p „in Basket” pentru evaluarea abilităţilor manageriale - Rolul şi sarcinile 
managerului în cadrul organizaţiei - Planificarea şi organizarea & Conducerea şi controlul 
- Ges\onarea eficientă a resurselor - Experiment prac\c (planificare, organizare, 
conducere, control) TEME legate de planificarea și organizarea muncii par\cipanților 
 
Sesiunea 2 - 2 zile - UNELTELE MANAGERULUI 
- Uneltele managerului şi cum să le folosească eficient - Paşii unei delegări eficiente 
- Mo\varea non-financiară - Metodele de dezvoltare a echipei - Sedinţe de evaluare a 
performanţelor salariaţilor - Feedback-ul corect şi construc\v - Luarea deciziilor şi 
procesul decizional TEME legate de mo\varea și dezvoltarea membrilor echipelor 
 

Sesiunea 3 - 2 zile - COMUNICAREA MANAGERIALĂ 
- A\tudinea de Câş\gător, a\tudinea personală şi socială - Modele de interacţiune cu 
oamenii - Factorii care influenţează comunicarea managerială - Reflexele eficiente în 
comunicarea „unu la unu” şi în public  - Tipuri de reacţii în conflicte și Ges\onarea 
eficientă a conflictelor TEME de ges\onare a conflictelor și de comunicare managerială 
 
Sesiunea 4 - 2 zile - LEADERSHIP ESENŢIAL 
- Uneltele de creştere a eficienţei personale - Ges\onarea priorităţilor şi ges\onarea 
\mpului - Conceptul „Gândire eficientă şi profitabilă” - Conducerea pe bază de valori 
- Misiunea, Viziunea și Conducerea pe bază de exemplu personal 
TEME legate de eficiența personală și Leadership 
 
DESCARCĂ DESCRIEREA DETALIATĂ A PROGRAMULUI pe www.accelera.ro 
 

TESTARE INIȚIALĂ 
! 

4 SESIUNI  X 2 ZILE 
la intervale de 3-4 săptămâni 

! 
TEME PRACTICE și COACHING 

 între sesiuni 
! 

EXAMEN FINAL 
! 

RAPORT  
POST-TRAINING 

2. TRAINING DE MANAGEMENT 



3. TRAINING de LEADERSHIP 



Peste 1.000 de mărturii despre programele Accelera pe www.accelera.ro 

“EXCELENȚA  
LA SUPERLATIV!”  

 
ELENA ROTARU  

- Director Vânzări -  
SAFE INVEST BROKER  

DE ASIGURARI 



3. TRAINING DE LEADERSHIP 

CATALOG TRAINING PENTRU ECHIPA MANAGERIALĂ - Accelera® 2017 - Tel: 0743 009 569 

”4X4 LEADERSHIP CU TRACȚIUNE INTEGRALĂ®” 
 
Sesiunea 1 - 3 zile -  NO LIMITS - DEPĂŞIREA LIMITELOR PERSONALE  - Leadership Camp 
- dezvoltarea calităţilor personale folosite în procesul de conducere & autocontrol şi disciplină 
emoţională - a\tudinea personală şi percepţia de sine - factorii mo\vaţionali interni - încrederea 
în sine şi ambiţia - puterea de decizie - depăşirea limitelor mentale 

 

Sesiunea 2 - 2 zile - LEADERSHIP PERSONAL 
- factorii de natură emoţională şi raţională care influenţează deciziile co\diene - definirea 
a\tudinii personale - pârghiile autodezvoltării - un caiet de lucru individual: Dezvoltarea energiei 
mentale 

 

Sesiunea 3 - 2 zile - LEADERSHIP RELAŢIONAL 
- a\tudinea socială - poziţionarea avantajoasă în relaţii - comunicarea "cuceritoare" în relaţia unu 
la unu sau în relaţia cu grupuri - construirea reţelei strategice de relaţii - un caiet de lucru 
individual: Managementul Impresiei 

 

Sesiunea 4 - 2 zile - LEADERSHIP PROFESIONAL 
- alegerea s\lului de conducere - mo\varea psihologică a oamenilor - construirea şi exercitarea 
puterilor leaderului - uneltele de conducere specifice leaderului -  un caiet de lucru:  
Viziunea mea profesională 

4 SESIUNI  X 2 ZILE 
la intervale de  
3-4 săptămâni 

! 
TEME PRACTICE  

și COACHING 
 între sesiuni 

! 
EXAMEN FINAL 

! 
COACHING 

POST-TRAINING 
  

Cel mai complex  
program pentru Leaderi 

SOLICITĂ O ÎNTREVEDERE: 0743.009.569 



Peste 1.000 de mărturii despre programele Accelera pe www.accelera.ro 

“NU CREDEAM SĂ VĂD  
LUCRURILE URNINDU-SE ÎN FIRMĂ  

(ÎN SENS BUN) ATÂT DE REPEDE  
CA DUPĂ SESIUNILE ACCELERA!”  

 
LUCIAN TULCEANU  

- Manager -  
TRITON SRL 



SOLICITĂ O ÎNTREVEDERE: 0743.009.569 

CÂND CAUȚI UN PARTENER  
PENTRU SUCCESUL TĂU 

ÎL ALEGI PE CEL MAI BUN!  
NU PE CEL MAI MARE ȘI  
NICI PE CEL MAI IEFTIN! 




