TIME MANAGEMENT &
BUSINESS EFFICIENCY
IN THE DIGITAL WORLD
Work Smart. Find The Most Productive Ways
To Manage Your Time & Resources
Management

we build
business
professionals
bbi.ro

CE ESTE TIME MANAGEMENT?
Cursul reunește idei, principii și tehnici testate care te ajută să muncești eficient.
Descoperi bucuria de a-ți organiza timpul într-un mod productiv.
Investești într-o zi de curs ca să câștigi o oră în fiecare zi!
Descoperă cum să fii mai productiv!

CUI ÎI ESTE
RECOMANDAT
CURSUL?
Persoanelor interesate să valorifice
cea mai importantă resursă, timpul
Oricărui angajat, indiferent de
nivelul ierarhic pe care se află
Oricărui antreprenor care dorește
să își eficientizeze businessul

CE OBȚII DACĂ
ALEGI ACEST CURS?
Afli principii și tehnici de gestionare
a timpului
Înveți cum să păstrezi totul sub
control
Vei ști să alegi ce să faci și ce să nu
faci
Descoperi cum să folosești
tehnologia și aplicațiile software
pentru a fi mai eficient în fiecare zi
Afli cum să oprești timpul și cum să
te bucuri mai mult de el
Primești cartea “Musai List”,
bestsellerul lui Octavian Pantiș, cu
semnătura sa

STRUCTURA CURSULUI
Ce dorești?

Cum muncești?

Serviciu, carieră, vocație;
Pentru ce muncești de fapt?
Viața în 3 viteze.

To Do List & Musai List;
Organizarea pe priorități a tuturor
informațiilor, pe toate device-urile;
4 principii sănătoase de lucru;
Evaluarea propriei activități.

Ce faci concret de acum
înainte?
Aplicații recomandate în funcție de
device;
5 soluții de impact că să câștigi timp;
Exerciții de implementare a
principiilor discutate;
Schimbarea paradigmei.

Expert trainer

Octavian Pantiș
Este trainer, autor și antreprenor de
succes
Certificări: Certified Professional
Behavior Analyst (CPBA), Certified
Professional Values Analyst (CPVA) de
către Success Insights International,
membru al United States National
Speakers Association
Autor de audiobook-uri pe teme precum
Time Management, Practical Leadership,
Change Management și Communication
Skills și al cărții “Musai List”
Reprezintă în România compania
internațională de training și consultanță
TMI și este fondator al Qualians

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

Branding

Management

Public Speaking

Vânzări

Comunicare

Marketing

Resurse Umane

Antreprenoriat

Adresa
ONE HERĂSTRĂU PLAZA
intrare prin curtea interioară
str. Zăgazului nr. 21 - 25, sector 1,
014261, București
Tel: +40 735 171.601
E-mail: office@bbi.ro
bbi.ro

