Portofoliu Training

Page 1

2020

Cuprins
Declaraţie de confidenţialitate ................................................................................................... 3
Rezumat ....................................................................................................................................... 3
1. Descriere Creative & Bright ................................................................................................... 4
1.4.

De ce să alegeţi Creative & Bright? ............................................................................. 5

2. Identificarea nevoilor și a oportunităţilor ............................................................................ 6
2.1. Nevoi identificate ................................................................................................................ 6

Page 2

3. Portofoliu Training ................................................................................................................... 7

Declaraţie de confidenţialitate
Acest document conţine informaţii confidenţiale.
Destinatarul acestui document este de acord să informeze angajaţii prezenţi și viitori ai Creative & Bright despre
persoanele care au acces la aceste informaţii, să nu le facă publice, să nu le multiplice, sau distribuie fără
acordul scris al Creative & Bright.
Creative & Bright deţine drepturile de proprietate intelectuală asupra materialului transmis în prezenta ofertă.
Prin acceptul acestui document, destinatarul este de accord cu termenii mai sus menţionaţi.

Rezumat
Creative & Bright are plăcerea să vă prezinte această ofertă pentru programul de Comunicare eficientă.
Înţelegem nevoile cu care vă confruntaţi și în urma discuţiilor noastre, suntem încrezători că vă putem oferi
serviciile care se adresează în mod efectiv acestora.
Prin participarea la programul oferit de noi, vă veți bucura de următoarele beneficii:

ü Experienţa în domeniu a experţilor noștri
ü Varietatea metodelor de lucru folosite
ü Abilităţile noastre de a livra programe de calitate și rezultatele noastre care se exprimă astfel:
v

Pe o scală de la 1 – 5 clienţii noştri ne-au dat o notă medie de 4,8
v

Oferim anual training pentru mai mult de 2000 de persoane
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fac din noi un partener de încredere pentru Organizatii și sperăm să continuăm împreună un
parteneriat de succes.

1. Descriere Creative & Bright
1.1. Despre noi
În orice organizaţie oamenii sunt cei care vor face diferenţa în cele din urmă.
Suntem pasionați să dezvoltăm, să ajutam, să susţinem, să motivam, să inspiram, să antrenam și să educăm.

Dezvoltăm businessul clienților noștri prin resursa umană:
v
v
v
v
v
v

executive search și recrutare,
consultanță,
training,
programe de dezvoltare managerială și leadership,
team building,
well being.

Echipa noastra de profesioniști însumează peste 100 de ani de experiență.
1.2. Tipuri de servicii oferite
A. Organizaţiilor:

Ø Training soft skills şi dezvoltarea
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
1.3.

B. Indivizilor:
Ø Life Coaching
Ø Workshop-uri de dezvoltare personală

abilităţilor manageriale
Programe Well-being
Assessment Center
Diagnoză organizaţională
Team Building şi evenimente corporate
Consultanţă privind managementul preformanţelor
Coaching de echipă
Consiliere în carieră
Ms Office
Limbi străine
NLP certificat
Project Management
Mindfulness
Finance 4 Nonfinance

Cum reuşim

Experiența acumulată ne permite să abordăm o gamă largă de proiecte complexe de la evaluare, la dezvoltare de
personal și sisteme de conducere a performanței.

Punem în valoare oamenii și dorințele lor în drumul către succes.
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În toate proiectele ne punem experiența la lucru pentru a analiza și a înțelege situația concretă a clienților noștri, apoi
dezvoltăm soluții customizate, adaptate pentru nevoile de business.

Rezultatele pe care le obținem sunt întotdeauna echivalente cu reușita. Atât experiența, cât și viziunea pot produce
schimbarea doar cu o orientare concretă către execuție, către aplicarea pragmatică, către rezultate. Intervențiile noastre
nu sunt scopuri în sine, ci acțiuni îndreptate către rezultatul propus și promis clienților noștri.
Echipa noastră propune scenarii inovative, adaptate nevoilor specifice ale clienților. Inovația se bazează pe programe
de dezvoltare experiențială. Suntem în pas cu tot ce se întâmplă, creăm trenduri și facem diferența.

Suntem un etalon al calității.

1.4.

De ce să alegeţi Creative & Bright?

Ce spun alţii despre noi:
v “Acest eveniment mi-a deschis mintea, a venit într-un moment oportun și mi-a oferit principii noi pe care le
voi aplica în viaţa personală și personală.”
v “Închei ziua de astăzi cu amintirea unei exeperienţe frumoase, revelatoare din anumite privinţe. Vreau să

implementez mai multe idei și gânduri măreţe pe care mi le-a generat trainerul. Vă mulţumesc pentru
și puterea cu care m-aţi încărcat astăzi!”

energia
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Avantajele serviciului oferit de noi:
ü Consultanţă oferită de o echipă de profesionişti, cu experienţă de business, certificari internaţionale.
ü Personalizăm fiecare program în funcţie de nevoile fiecărei grupe implicate si de obiectivele de business de
atins.
ü Utilizăm seturi dintre cele mai noi practici de învăţare experienţială şi de comunicare, în baza cărora
participanţii au ocazia să experimenteze, să reflecteze, să ofere şi să primească feedback, fiind gata să aplice
şi să înveţe în continuare în practică.
ü Aducem concepte noi și inovatoare, acesta fiind și avantajul nostru competitiv: suntem un laborator de idei și
avem specialişti în toate ariile, care ne ajută să implementăm cu succes proiecte îndrăzneţe.

v

v
v
v
v
v
v

„ Dacă vrei să înţelegi ce înseamnă o focusare adevarată pe rezultate, trebuie să vii la acest curs. Îţi va schimba
viaţa! Aici am întţeles ce înseamnă „The best way to predict the future is to create it.” cu adevărat. Am învăţat cum
să îmi dizolv toate convingerile limitatoare. În timpul cursului ajungi la un total alt nivel de cunoaștere al tău și a
celor din jur. Înveţi cum să oferi o ocazie ca și cei din jurul tău să se schimbe. Pentru cine vrea să participe, să nu
uitaţi sa vă faceţi o poză înainte și după curs, pentru a înţelege și mai bine transformarea.”
“Mi-a plăcut foarte mult modalitatea de abordare a trainerului, concisă și pe înţelesul tuturor.”
“Am învăţat că este foarte importanat să identifici nevoile clientului.”
“Mi-a adus un suflu nou de energie și entuziasm.”
“A fost o experienţă foarte interesantă din care am învăţat să ascult și să reacţionez cu măsură.”
“Plec de aici cu ideea de a pune întrebări legate de lucrurile pe care le fac și de a găsi soluţii să le fac și mai bine.”
“Am înţeles că trebuie să ies din tipare și acum știu sa aplic anumite metode în activitatea de zi cu zi.”

2. Identificarea nevoilor și a oportunităţilor

2.1. Nevoi identificate
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Etape de lucru:
Deoarece ne dorim ca investiţia clienţilor noştri să aibă un randament maxim, în cadrul soluţiilor oferite de noi parcurgem
următorii paşi:

Metode de lucru:

ü
ü
ü
ü
ü

Simulări de business/ studii de caz – învăţarea experienţială este una din cele mai eficiente metode
de învăţare a adultului să devină mai performant la locul de muncă.
Brainstorming/metoda analogiilor/coaching de grup – folosind aceste metode, toţi participanţii
vor fi implicaţi în găsirea de soluţii şi responsabilizaţi să le implementeze, se vor raporta la repere pe care
le inteleg si pe care le cunosc, astfel incat sa se regaseasca intr-o situaţie nouă.
Jocuri de rol - face posibilă o nouă învăţare, bazată pe experienţa directă; reprezintă o învăţare la nivelul
abilităţilor şi nu doar al cunoştinţelor teoretice.
Tehnici din programarea neuro-lingvistică - vizează identificarea tiparelor de gândire şi valorificarea
lor în mediul organizaţional (după principiul omul potrivit, la locul potrivit), dezvoltarea flexibilităţii în
comunicare, etc.
Elemente de analiză tranzacţională - favorizează identificarea tiparelor de comunicare defectuoase
la nivel de grup, ajută înţelegerea diferenţelor dintre diferitele stiluri de lucru, la dezvoltarea unor relaţii de
comunicare adecvate contextului, la evitarea jocurilor psihologice între membrii organizaţiei.

Metode de evaluare:

ü
ü
ü

Feedback în timpul programului
Chestionare de evaluare
Follow-up

3. Portofoliu Training
Căutăm soluții, nu probleme
Customer Care
Coaching
Construire relații inter-departamentale eficiente
Conflict Management
Cum selectăm cei mai potriviți angajați?
Cursuri de limbi străine
Descoperirea propriului potențial
Dezvoltarea inteligenței emoționale -Leadership 3.0
Disaster recovery
Eficiența prin Comunicare
Microsoft Office
Finance 4 nonfinance
Gândire creativă
Intraprenoriat
Introducere în marketing
Process Management Improvement – Lean Six Sigma

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Management strategic - Strategie & Inovare
Management, Leadership și Coaching
Managementul echipei
Managementul propriei energii și a timpului
Managementul schimbării
Managementul stresului
Mediere
Mindfullness
Motivație și performanță
Power 4 HR - Managementul resurselor umane
Project Management
Public Speaking
Puterea feedbackului constructiv
Reveal Excellence – NLP Certificat și Coaching
Ședințe eficiente
Tehnici de vânzare
Viziune, misiune, valori
Process Communication Model
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