STRATEGIC LEADERSHIP

Become The Ultimate Leader.
Reach Top Performance In Your Organization.

Leadership

we build
business
professionals
bbi.ro

LEADERSHIP ȘI PERFORMANȚĂ
Toți avem capacitatea de a oferi încredere și de a-i inspira pe ceilalți, dar înainte
de toate trebuie să fim dispuși să ne dedicăm dezvoltării personale și pregătirii
altora că lideri.
Dezvoltă-ți gândirea strategică și devino un lider autentic.

CUI ÎI ESTE
RECOMANDAT
CURSUL?
Managerilor care doresc să devină
performanți și să își rafineze
abilitățile de Leadership
Antreprenorilor care doresc să afle
secretele dezvoltării unei afaceri
de succes

CE OBȚII DACĂ
ALEGI ACEST CURS?
Înveți cum să stabilești cu claritate
viziunea, misiunea și filozofia
companiei
Dezvolți o cultură organizațională
bazată pe acțiune
Te familiarizezi cu etapele procesului
strategic
Devii mai performant în conducerea
departamentului/companiei
Creezi cele mai potrivite strategii
pentru a te diferenția de concurență
și a-ți crește afacerea

STRUCTURA CURSULUI
Lideri, acțiuni hotărâte,
rezultate – un proces
Roluri în conducerea organizației.
Succes și împlinire în leadership.
Organizația performantă.
Exigențele dezvoltării companiei.

Liderul și oamenii
Provocări în rolul de lider.
Liderul și echipa sa.
Studiu de caz: un lider de succes.

Nucleul strategic
Studiu de caz - Haiducul Grozavu:
personaj de basm sau lider de
organizație.

Liderul ca strateg
Etapele procesului strategic
Filosofia organizației (valori, misiune,
viziune) – rolul ei în Leadership
Ce este strategia – să fim cei mai
buni sau diferiți?

Expert trainer
Prof. univ. dr.

Lavinia Rașcă

Antreprenor, profesor, coordonator și
expert în programe USAID, PHARE, UE,
co-fondator și membru al Consiliului de
administrație ASEBUSS, director
general EXEC-EDU
A studiat la cele mai prestigioase școli
de business din lume - Harvard, IESE,
Cambridge, WSU, Columbia
A contribuit la perfecționarea a peste
1500 de manageri, la ASEBUSS, în
programele EMBA și MBA și a moderat
zeci de programe de training pentru
15000+ manageri și antreprenori
Co-fondator și primul președinte al
Profesional Women’s Network România.
Membru a Society for Business
Excellence, a HR club și a Asociației
Administratorilor Independenți

BUCHAREST BUSINESS INSTITUTE
Centrul de excelență care oferă traininguri de business și cursuri de
dezvoltare personală.

Creăm lideri și experți în business de talie internațională
Îți oferim experiența de învățare premium de care ai nevoie pentru a-ți
dezvolta abilitățile profesionale și personale la cel mai înalt nivel.
BUCHAREST BUSINESS
INSTITUTE a fost creat de
profesioniști cu vastă experiență în
afaceri pentru a-ți oferi educația de
care ai nevoie să îți dezvolți
business-ul la nivel internațional.

La BUCHAREST BUSINESS
INSTITUTE vei descoperi o
experiență de învățare unică, experți
de top, conținut de înaltă calitate și
networking, de care ai nevoie pentru
a-ți crește afacerea.

Știm că liderii din mediul de business sunt adevărații influenceri prin acțiunile
importante pe care le desfășoară în fiecare zi.
Scopul nostru este să îi ajutăm să ia decizii strategice oferindu-le cele mai
bune programe de training.

Descoperă o experiență unică de învățare
Leadership
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Adresa
ONE HERĂSTRĂU PLAZA
intrare prin curtea interioară
str. Zăgazului nr. 21 - 25, sector 1,
014261, București
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