LEADING PEOPLE
THROUGH CHANGE
Learn how to be a successful leader

Leadership

we build
business
professionals
bbi.ro

LEADERSHIP
Află cum să conduci cu succes proiectele de schimbare și transformare din
compania ta.
Acest workshop are la bază programul de 2 zile cu același nume "Leading People
Through Change" de la specialiștii în leadership - Ken Blanchard Companies.

CUI ÎI ESTE
RECOMANDAT
CURSUL?
Persoanelor care conduc sau vor
conduce inițiative de schimbare,
îmbunătățire, transformare sau
consolidare
Tuturor celor care își doresc să fie
mai eficienți și să contribuie
sustenabil la dezvoltarea organizației în care lucrează
Directorilor și persoanelor aflate în
funcții de decizie
Antreprenorilor și managerilor de
proiect

CE OBȚII DACĂ
ALEGI ACEST CURS?
Vei învăța cum să lucrezi în proiectele
de schimbare, îmbunătățire și
transformare pe care le conduci în
organizația ta
Vei îmbunătăți design-ul, planul și
acțiunile de implementare ale
proiectelor pe care deja le conduci
Vei descoperi principalele pârghii
manageriale care te ajută să
concretizezi proiectele
Vei învață să privești dintr-o
perspectiva sistematică dinamica
vieții de zi cu zi, la locul de muncă și în
plan personal

STRUCTURA CURSULUI
Dinamica sistemică a proceselor
în business și societate

Simularea Tipping Point
de ,,change management”

Vei afla cum ajută cunoașterea
acestei dinamici la creșterea
eficacității inițiativelor de schimbare,
îmbunătățire, transformare sau
consolidare pe care le conduci;

Vei descoperi pârghiile manageriale
cheie de conducere a schimbării;
Vei analiză proiectele tale și ale colegilor
participanți prin prisma proceselor
Tipping Point;
Lucru pe grupe;

Îmbunătățiri ale design-ului,
planului și caledarului
Vei îmbunătăți design-ul, planul și
calendarul de implementare a
proiectelor de schimbare pe care le
conduci sau te pregătești să le
conduci;

Expert trainer

Viorel Panaite
Managing Partner Human Invest &
Blanchard România
Trainer independent din 1997 - unul din
pionierii care au pus bazele și au
dezvoltat piața serviciilor de training din
România
Facilitează workshop-uri de leadership și
“change management”
Susține pro-bono dezvoltarea unor
ONG-uri non-profit: Centrul de
Evaluare și Analize Educaționale
(proiectele #FizicaAltfel, #ChimiaAltfel),
Teach for România, LEADERS România,
AIESEC România, ARDOR
Publică frecvent articole în Ziarul
Financiar, Business Magazin, Biz, Cariere

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

