CEL MAI PUTERNIC TRAINING
PENTRU MANAGERII TĂI

4X4 management
CU TRACȚIUNE INTEGRALĂ®
Cea mai bună soluție pentru
o creștere masivă a eﬁcienței companiei!
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1. DESPRE ACCELERA® - PE SCURT

1. DESPRE ACCELERA® - PE SCURT
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 MoJvare.
În primii 12 ani de acJvitate, 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
aJnge toate obiecJvele.
99,7% dintre clienți au fost extrem de încântați de rezultatele obținute
și majoritatea lor spun că ”suntem cei mai buni” din România.
Vezi peste 1.000 de mărturii despre programele Accelera pe www.accelera.ro
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“CEL MAI BUN CURS LA CARE AM
PARTICIPAT VREODATĂ,
CEA MAI TARE FIRMĂ!”

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

MAGDA MUSCUREL
- Farmacist Diriginte HELP NET FARMA SA

EUGEN PĂUN
- Area Sales Manager MINET CONF SRL

“DE DEPARTE CEL MAI BUN
TRAINING PENTRU
VÂNZĂRI!”

“Recunosc că a fost cel mai bun
curs de vânzări la care am
par;cipat!”

VENETIA-IOANA BEUDEAN
- Area Sales Manager UPC ROMANIA

FLORENTINA MIHAELA VIERU
- Broker Asigurare Corporate ȚIRIAC FINANCIAL SERVICES

“Cel mai bun și provocator curs de management
pe care o echipă managerială îl poate face!”

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

BIANCA DANIELA BOTEA
- Specialist HR ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA

CĂTĂLIN UNGUREANU
- Key Account Manager UPC ROMANIA

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

1. DESPRE ACCELERA® - PE SCURT
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 moJvare, sute de răspunsuri
diferite. Însă, toate răspunsurile au totuși un numitor comun, menționat de aproape toți clienții noștri:

1. KNOW-HOW-ul
FOARTE UTIL

2. TRAINING
FOARTE EFICIENT

3. TRAINERI
CU EXPERIENTĂ

4. SPIRITUL
ACCELERA

ParJcipanții primesc
informație foarte
uJlă!

ParJcipanții își amintesc peste
70% din informație
la un an de la absolvire!

ParJcipanții vor să lucreze cu
traineri care ”șJu despe ce
vorbesc”!

ParJcipanții pleacă de la
programele Accelera foarte
moJvați!

Clienții Accelera primesc
programe special create pentru
ﬁecare companie în parte,
bazate pe (1) Cercetere de
Piață, (2) PracJci de Succes și
(3) Monitorizarea acJvității a
mii de Top Performeri din
domeniu!

ParJcipanții la programele
Accelera trec printr-un sistem
de training UNIC în România,
care asigură o rată
exraordinară de retenție a
informației prin dinamism,
aplicaJvitate și ancore
mentale!

ParJcipanții vor soluții reale și
aplicabile imediat. De aceea au
nevoie de traineri care au
lucrat efecJv în domeniu.

Pentru a le crește performanța, parJcipanții au nevoie
de Know-how dar și de
MoJvație. Toate programele
Accelera sunt livrate într-un
mod care catalizează moJvația
și Spiritul de Invingător al
parJcipanților!

Toți trainerii Accelera au minim
15 ani de experiență în
domeniul în care predau!
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1. DESPRE ACCELERA® - PE SCURT
De ce să alegi Accelera ca partener pentru proiectele de training și dezvoltare?
Ai zeci de moJve 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 ierin!
2. Cel mai important aspect al unui training este să dea rezultate și
programele Accelera dau rezultate extraordinare!
3. Trainingul este o invesJție și Sistemul de Training 4X4 (unic în Romania)
este o garanție că invesJția ta îți va aduce proﬁt!
4. Trainerii Accelera sunt cel mai bun catalizator și moJvator pentru echipa ta!
5. Când lucrezi cu Accelera, nu primeșJ un trainer! PrimeșJ o întreagă echipă de
specialișJ care se ocupă de proiectul tău până cand obții rezultatele dorite!
Pe celelate, le vei descoperi în Jmp ce lucrăm împreună!

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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2. CONCEPTUL DE TRAINING 4X4

De ce este conceptul ”4X4”
cel mai puternic program de training
pentru echipa ta?
Toate programele 4x4
sunt programe de training de Jpul

FULL LEARNING & FULL IMPLEMENTATION
Ca urmare, la un an de la absolvire,
parJcipanții își amintesc și aplică peste
70% din informațiile dobândite în training!

2. CONCEPTUL DE TRAINING 4X4
De ce au programele 4X4 efect atât de puternic?
În 80% dintre situaţiile profesionale, folosim doar 10-15% din resursele de care dispunem.
Din această cauză, rezultatele obţinute sunt mult mai mici decât rezultatele potenţiale.
Fiecare program 4X4 foloseşte integral toate resursele de care dispun deja parJcipanţii
pentru a le crește performanțele.
Având la bază 30 de ani de experienţă în dezvoltarea profesională a adulţilor şi observarea
şJinţiﬁcă a pracJcilor de succes la locul de muncă a peste 175.000 de manageri şi salariaţi,
Academia Accor dezvoltă programe eﬁciente de creştere rapidă a performanţelor profesionale.
Conceptul 4x4 a fost implementat pe piaţa românească începând cu anul 2005 şi a dat
rezultate extraordinare: la un an după absolvirea programului, parJcipanţii îşi amintesc
şi aplică peste 70% din know-how-ul învăţat în programele 4x4.
În 4X4, parJcipanţii învaţă cum să îşi îndeplinească obiecJvele, în condiţii reale de muncă.
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FIECARE PROGRAM
DE TRAINING 4X4
FOLOSEȘTE INTEGRAL
TOATE RESURSELE
PARTICIPANȚILOR
PENTRU A LE CREȘTE
PERFORMANȚELE

2. CONCEPTUL DE TRAINING 4X4
De ce au programele 4X4 efect atât de puternic? (cont.)
Fiecare program 4X4 este asyel structurat încât să se potrivească perfect
(1) nevoilor organizaţiei, (2) condiţiilor concrete din companie, (3) cerinţelor liderului echipei
şi (4) nevoilor de învăţare ale ﬁecărui parJcipant.
Adaptarea programului
Pentru adaptarea programului la nevoile organizaţiei şi ale echipei, facem o serie de interviuri
cu leaderul echipei, cu parJcipanţii şi, dacă este necesar, cu membri non-parJcipanţi din companie.
Pe baza interviurilor și a cerințelor leaderului, stabilim nevoile de pregăJre ale viitorilor parJcipanți.
Implementarea programului
Implementarea se face printr-o succesiune de 4 şedinţe de training în sală urmate, intermitent,
de proiecte cu aplicarea la locul de muncă a celor învăţate în training.
Între sesiunile de training, parJcipanţii beneﬁciază de coaching şi consultanţă pentru
implementarea cu succes a proiectelor.
Consolidarea progresului
După ﬁnalizarea programului, parJcipanții trebuie să treacă un examen de absolvire.
La cererea clientului, programul poate ﬁ urmat de sesiuni semestriale sau anuale de follow-up.
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participanţii
îşi amintesc
şi aplică
peste 70%
din know-how-ul
învăţat în
programele 4x4

2. CONCEPTUL DE TRAINING 4X4
De ce au programele 4X4 efect atât de puternic? (cont.)
Fiecare program 4X4 este structurat în 4 capitole majore de studiu care vizează câte
4 subiecte de maxim interes pentru parJcipanți.
Pentru că 4X4 este desJnat creşterii performanțelor, încă din Jmpul programului
folosim cele mai eﬁciente metode de predare. Ne bazăm pe 3 elemente:
(1) "best pracJces" şi studii de caz din companii de succes,
(2) proiecte susţinute de consultanţă şi coaching şi
(3) metoda "Pilot's Check List" folosită în aviaţie.
Best PracJces & Case Studies - Studiem pracJcile de succes ale TOP PERFORMERILOR
din diferite domenii de acJvitate și studii de caz din domeniul de acJvitate al parJcipanților.
Fiecare subiect studiat este urmat de aplicații sau exerciții experiențiale.
Proiecte - În urma studiului în sală, parJcipanții decid ”ce se potriveşte” în organizaţia lor şi
îşi stabilesc proiecte de implementare. Echipa de consultanţi va asista parJcipanţii în procesul
de implementare, până la obţinerea rezultatelor vizate.
"Pilot's Check List” - Pentru formarea reﬂexelor eﬁciente în domeniu, ﬁecare parJcipant
primeşte un Check-List de implementare a pracJcilor de succes.
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FIECARE SUBIECT
STUDIAT
ESTE URMAT DE
APLICAȚII ȘI PROIECTE
cu rezultate
imediate!

2. CONCEPTUL DE TRAINING 4X4
FULL LEARNING & FULL IMPLEMENTATION
La un an după absolvirea programului parJcipanţii îşi amintesc şi aplică peste 70%
din know-how-ul învăţat în programele 4x4 pentru că:
1. Este un program Full Learning
Folosim integral toate resursele parJcipanţilor pentru a eﬁcienJza învăţarea.
Programul accesează nivelele: (1) mental, (2) ﬁzic, (3) emoţional şi (4) material pentru a face
informaţia uşor de asimilat, de memorat şi de aplicat.
Pentru a-i ajuta pe parJcipanţi să înveţe încă din sală, le facilităm formarea de ancore mentale
de natură audiJvă, kineJcă şi vizuală.
2. Este un program Full ImplementaJon
Proiectele stabilite şi asumate în Jmpul programului sunt implementate de parJcipanţi
cu resursele de care deja dispun.
Implementarea lor este monitorizată de consultanți și de leaderul echipei până la ﬁnalizare.
Rezultatele bune din Jmpul implementării îi determină pe parJcipanți să prețuiască și
să asimileze know-how-ul primit.
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FULL
LEARNING
FULL
IMPLEMENTATION

STRUCTURA GENERALĂ A PROGRAMELOR 4X4

4 săptămâni

4 săptămâni

4 săptămâni

SESIUNEA 4 ÎN SALĂ

2. LIVRAREA
PROGRAMULUI

SESIUNEA 3 ÎN SALĂ

SESIUNEA 1 ÎN SALĂ

1. ADAPTAREA
PROGRAMULUI

SESIUNEA 2 ÎN SALĂ

- Stabilirea, de către Leader a obiec/velor
- Interviuri de evaluare cu membrii echipei
- Adaptarea programului la nevoile parJcipanților
- Validarea formei ﬁnale de către Leader și HR

ÎNTRE SESIUNI:
- TESTARE intermediară
- Proiecte pracJce, cu implementare
la locul de muncă, monitorizate de
Trainer și Leaderul echipei
- COACHING
- TESTARE ﬁnală
- Acordarea diplomelor de absolvire
- Raport post-training
- Coaching până la a/ngrea obiec/velor
- Stabilirea programului de Follow-up

3. AMPLIFICAREA
REZULTATELOR

CATALOG ”4X4 MANAGEMENT CU TRACȚIUNE INTEGRALĂ®” - Accelera® 2017 - oﬃce@accelera.ro

2. CONCEPTUL DE TRAINING 4X4
Metodele folosite în programele 4x4
TEORIE INTERACTIVĂ, METODA SOCRATICĂ, ANALIZĂ DE CAZ,
JOCURI DE AFACERI, AUTO-EVALUARE VIDEO, AUTO-EVALUARE SCRISĂ,
ROLE-PLAY, ROLE-TRAINING, FEED-BACK DIRECT, EVALUARE 360º,
TESTARE IN-BASKET, COACHING, PILOT’S CHECK-LIST, ANCORE MENTALE,
STORY TELLING, CONSULTANŢĂ, MENTORAT ...
dar cel mai important este că suntem în contact permanent cu parJcipanții și cu leaderul lor
pentru a ﬁ siguri că își aJng obiecJvele!

Trainerii din programele 4x4
ParJcipanții vor să lucreze cu traineri care ”ș;u despe ce vorbesc”! ParJcipanții vor soluții reale
și aplicabile imediat. De aceea, au nevoie de traineri care au lucrat efecJv în domeniu.
Toți trainerii Accelera au minim 15 ani de experiență în domeniul în care predau!
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CONTACT
PERMANENT
ȘI TRAINERI
CU EXPERIENȚĂ

De ce este conceptul ”4X4”
cel mai puternic program de training
pentru echipa ta?
Toate programele 4x4
sunt programe de training de Jpul

FULL LEARNING & FULL IMPLEMENTATION
Ca urmare, la un an de la absolvire,
parJcipanții își amintesc și aplică peste
70% din informațiile dobândite în training!

3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI
”4X4 MANAGEMENT CU TRACȚIUNE INTEGRALĂ®”

“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

3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI
Principalul obiecJv al progamului „4X4 - Management cu tracţiune integrală®” este creşterea
performanţelor echipei manageriale. Programul aJnge acest obiecJv prin dezvoltarea abilităţilor
profesionale ale ﬁecărui manager în parte, simultan cu ampliﬁcarea performanţelor echipei
manageriale, ca întreg.
Succesul programului este bazat pe 5 elemente esenţiale:
1. Toată echipa managerială se antrenează împreună, ceea ce generează coeziune, eﬁcienţă şi
unitate în conducere a companiei.
2. ParJcipanţii învaţă să se descurce în situaţii reale şi să îşi ducă obiecJvele la îndeplinire
folosind eﬁcient resursele de care dispun deja în companie.
3. Procedurile învăţate se bazează pe „best pracJces” (proceduri de succes) observate în
acJvitatea a peste 35.000 de manageri ceea ce înseamnă eﬁcienţă şi aplicabilitate.
4. Procesul de învăţare se bazează pe aplicaţii, jocuri şi studii de caz. Metoda generează învăţare
rapidă şi face programul interesant şi foarte acJv.
5. Între sesiuni, parJcipanții au de implementat (pus în pracJcă) proiecte bazate pe ceea ce au
învățat și beneﬁciază de coaching pentru a reuși cu succes implementarea.
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coeziune
eficiență și
unitate în
conducerea
companiei

3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI
Sa/sface 84% dintre cele 2.800 de aﬁrmații
Pentru validarea proiectului pilot de implementare a programului „4X4 - Management cu
tracţiune integrală®” am făcut un studiu care a avut la bază întrebarea: „Ce vă doriţi de la
managerii dumneavoastră?”. S-a constatat că 4X4 saJsface 84% din cele 2.800 de aﬁrmaţii făcute
pe această temă de preşedinţi, top manageri, HR manageri, acţionari şi salariaţi.
Iată câteva dintre răspunsurile reprezentaJve:
„Avem nevoie de manageri care...
... să creeze o atmosferă plăcută şi produc;vă.” ... să ﬁe aser;vi cu colegii, amabili cu subordonaţii şi să
gândească pozi;v.” ... să ş;e să delege sarcinile zilnice şi să se ocupe de probleme mai importante, cum
ar ﬁ viitorul!” ... sunt veseli şi entuziaş;.” ... să găsească, să angajeze şi să dezvolte salariaţi cât mai
buni. Să nu le ﬁe tamă să creeze oameni mai buni decât ei!” ... au mintea deschisă şi sunt ﬂexibili.” ... au
o mentalitate de câş;gător. Manageri care aduc rezultate, nu jus;ﬁcări!” ... să ﬁe buni lideri, care ş;u
să inspire şi să mo;veze chiar şi atunci când situaţia nu ne este favorabilă.” ... să gândească în viitor şi
să acţioneze din vreme pentru a preîntâmpina anumite situaţii.” ... să convingă echipa să facă, în loc să
mă convingă pe mine că „nu se poate”.” ... să gândească MARE!” ... ş;u să facă foarte bine lucrurile de
bază: să stabilească un obiec;v, să delege corect, să comunice clar cu oamenii.” ... care ş;u să caute
informaţii şi ş;u să le folosească.” ... să ﬁe facilitatori, organizatori şi coordonatori.” ... controlează şi
conduc cu autoritate echipa de care răspund!” ... să ş;e să mo;veze oamenii şi să îi conducă către
rezultate concrete!” ... să nu se grăbească să ia decizii pripite.” ... Tenacitate, imaginaţie, energie... asta
îmi doresc!”
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Satisface
84% dintre
cele 2.800 de
afirmații

3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI
Sesiunea 1:
SARCINILE ŞI ROLURILE
MANAGERULUI
(2 zile)
- Test de Jp „in Basket” pentru evaluarea
abilităţilor manageriale
- Rolul şi sarcinile managerului în cadrul
organizaţiei
- Planiﬁcarea şi organizarea
- Conducerea şi controlul
- GesJonarea eﬁcientă a resurselor
- Experiment pracJc (planiﬁcare,
organizare, conducere, control)
TEME legate de planiﬁcarea și organizarea
echipelor pe care le conduc parJcipanții

Sesiunea 2:
UNELTELE
MANAGERULUI
(2 zile)
- Uneltele managerului şi cum să le
folosească eﬁcient
- Paşii unei delegări eﬁciente
- MoJvarea non-ﬁnanciară
- Metodele de dezvoltare a echipei
- Sedinţe de evaluare a performanţelor
salariaţilor
- Feed-back-ul corect şi construcJv
- Luarea deciziilor şi procesul decizional
- Experiment pracJc și check-list-uri
pentru punerea în pracJcă
TEME legate de moJvarea și dezvoltarea
membrilor echipelor
pe care le conduc parJcipanții
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sarcinile,
rolurile și
uneltele
managerului

3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI
Sesiunea 3:
COMUNICAREA
MANAGERIALĂ
(2 zile)
- AJtudinea de CâşJgător, aJtudinea
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
- GesJonarea eﬁcientă a conﬂictelor
din echipă și interechipe
TEME legate de gesJonarea conﬂictelor și
de comunicarea managerială

Sesiunea 4:
LEADERSHIP
PENTRU TOP ȘI MIDDLE
MANAGEMENT
(2 zile)
- Uneltele de creştere a eﬁcienţei
personale
- GesJonarea priorităţilor şi gesJonarea
Jmpului
- Conceptul „Gândire eﬁcientă şi
proﬁtabilă”
- Conducerea pe bază de valori
- Misiunea, viziunea și Conducerea pe
bază de exemplu personal
- Imaginea personală
TEME legate de eﬁciența personală și
Leadership

COMUNICARE
ȘI
LEADERSHIP
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3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI
SESIUNEA 5:
SESIUNEA DE ABSOLVIRE
A PROGRAMULUI
(1 zi)
- ”Remember” – recapituarea ﬁnală
- TEST teoreJc
- TEST probă pracJcă
- Înmânarea diplomelor
- Stabilirea programului de follow-up
- Raport post-training către Leader și HR

“M-am cunoscut pe mine mai bine,
mi-am cunoscut echipa și
adevăratul ei potențial!
Am realizat cât de puternici
suntem ca echipă!
O experiență de neuitat!”
ELENA NEDELCU
- General Manager –
EVERET ROMANIA DISTRIBUTION SRL
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3. CONȚINUTUL PROGRAMULUI
Ce vor șJ parJcipanții la ﬁnalizarea programului?
1. Să își asume rolul de manager și leader în fața echipei !
- Să planiﬁce obiecJvele și sarcinile !
- Să organizeze oamenii și resursele !
- Să conducă echipa adaptat la situații !
- Să controleze acJvitatea echipei pentru a ajunge
la obiecJve în termenele asumate !
2. Să folosească eﬁcient uneltele manageriale !
- Să crească eﬁciența prin Delgare !
- Să își MoJveze (non-ﬁnanciar) echipa !
- Să Dezvolte membrii echipei prin training și coaching !
- Să acorde Feed-back eﬁcient !
- Să ia Decizii manageriale inteligente !
3. Să comunice moJvant și eﬁcient atât în situațiile unu la unu
cât și în fața întregii echipe (în sedințe și sesiuni de lucru) !
4. Să își crească eﬁciența personală prin Time mangement !
5. Să își creeze o imagine de Leader moJvant !
6. Să conducă echipa prin Valori, Viziune și Misiune !
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cel mai puternic
program de
training pentru
managerii tăi

”O inves4ție cu câș4g ganantat!”
“O altă perspec;vă asupra rolului managerului,
cu foarte mare aplicabilitate!
O inves;ție cu câș;g garantat!”
ADINA DAVID
- HR Manager Allianz Țiriac Asigurări

“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

“Cu Accelera sigur câș4gi!!!”

“Am ales
pentru a 3-a oară Accelera.
Asta spune multe!”
ALEXANDRU NOVAC
- Administrator MINET CONF SRL

“M-am cunoscut pe mine mai bine,
mi-am cunoscut echipa și
adevăratul ei potențial!
Am realizat cât de puternici
suntem ca echipă!
O experiență de neuitat!”
ELENA NEDELCU
- General Manager –
EVERET ROMANIA DISTRIBUTION SRL

ALIN NICULAE
- Președinte OSCAR DOWNSTREAM SRL

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

4. aspecte administrative

4. aspecte administrative
Durata programului: 8 + 1 zile structurate în
4 sesiuni X 2 zile de curs și 1 zi de evaluare ﬁnală și premiere
Locul: Recomandăm desfășurarea programului în Sălile Accelera din cadrul Hotelurilor Ibis
dar suntem deschiși la orice alt loc care îi convine clientului nostru
Numărul de parJcipanți: Pentru desfășurarea eﬁcientă a programului recomandăm
grupe de 10-12 parJcipanți
Trainerii: Pentru ﬁecare grupă desemnăm un trainer principal și un co-trainer, ambii
cu peste 15 ani de experiență în management
Testele: Toate testele pre și post training sunt incluse în prețul programului de training
Materialele: ParJcipanții primesc următoarele materiale
- Manualul de training 4x4 Mangement
- Cartea MAXIM – Psihologia moJvării forței de vânzări
- Caiet Accelera pentru training
Prețul programului: Variază în funcție de perioadă, locul de desfășurare, trainerii implicați
și nivelul de personalizare solicitat
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FULL
LEARNING
FULL
IMPLEMENTATION

„Ambiţia, spiritul de „luptă” şi a;tudinea
de învingător sunt cele care ne ajută să
ne a;ngem obiec;vele. Pe de altă parte,
limitările şi jus;ﬁcările omoară
performanţa.
În 4X4, acordăm o deosebită atenţie
dezvoltării emoţionale a par;cipanţilor.
Îi ajutăm să îşi crească autocontrolul, să
îşi dezvolte ambiţia şi să îşi depăşească
zona de confort pentru a a;nge
obiec;ve din ce în ce mai înalte. Le
ampliﬁcăm pasiunea pentru reuşită!
Ovidiu ATANASIU
Fondator Accelera
23 de ani de experiență în
dezvoltarea și moJvarea
profesională
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Solicită o întrevedere la

oﬃce@accelera.ro
și un consultant Accelera
va veni să îți dea toate detaliile despre
programul de training!

Cea mai bună soluție pentru
o creștere masivă a eﬁcienței companiei!

CEL MAI PUTERNIC TRAINING
PENTRU MANAGERII TĂI

