
Excelență
în HR &

business
THE LEARNING EXPERIENCE

DESIGNER
 

https://creative-bright.com/


O rețea de peste 100 de specialiști seniori cu experiență

relevantă de business și facilitare. 

O echipă cu un nivel avansat de know-how care poate

aborda cu success orice problemă de business.

Un hub creativ și experimentat ce se adaptează ușor

cerințelor clienților noștri.

 

 

 

Cine suntem

Suntem un laborator de idei ce oferă clienților noștri un aer

fresh, performanță prin noutate și o abordare inedita.



CE OFERIM 

TRAINING & DEZVOLTARE

PROGRAME DE WELLBEING 

EVENIMENTE CORPORATE

COACHING 



CE OFERIM 

SPEAKERI MOTIVAȚIONALI

EXECUTIVE SEARCH,

RECRUTARE & SELECȚIE

PERSONAL 

CONSULTANȚĂ

LIMBI STRĂINE 

PRODUSE DE ÎNVĂȚARE

https://creative-bright.com/creative-shop/


I. TRAINING &
DEZVOLTARE

Creative & Bright dezvoltă angajații, competenţele şi

abilitățile lor, astfel încât să se vadă diferenţa în

indicatorii de performanță la nivel de business.

Înţelegem nevoile cu care vă confruntaţi şi suntem

încrezători că vă putem oferi serviciile care se adresează

în mod efectiv acestora. 

Cel mai de impact training, implementat în momentul

de faţă în peste 200 de companii din România este

Process Communication Model. 

Certificat internaţional şi folosit peste 40 de ani pentru

selecțiea și pregătirea astronauţilor la NASA, PCM

reprezintă o teorie de personalitate şi comunicare

premiată, cu aplicabilități în autocunoaştere, dezvoltarea

echipelor, comunicare și relaționare, negociere, vânzări,

rezolvarea conflictelor, coaching şi psihoterapie. 

https://creative-bright.com/pcm/


I. TRAINING &
DEZVOLTARE

Până în prezent, metodologia Process

Communication Model are în spate 40 de ani de

cercetare şi rafinare, iar validarea sa a fost

realizată cu peste 1.000.000 de profile lucrate. 

PCM îi va ajuta pe participanți să se cunoască mai

bine pe ei, pe cei din jurul lor, astfel încât să

faciliteze procesele de negociere, vânzare, relații

cu clienții, relațiile din interiorul companiei. 

Cum fiecare colaborare reflectă răspunsul găsit

împreună la nevoile identificate, parcurgem

urmatoarele etape pentru customizarea

programelor de dezvoltare: 



02
Analizăm nevoile grupului

ţintă & customizăm

programul în funcție de

rezultatele analizelor; 

01
Discutăm cu managerii şi

grupul țintă pentru

identificarea obiectivelor

urmărite

03
Implementăm programul

în organizaţie.

Cum fiecare colaborare reflectă răspunsul găsit împreună la
nevoile identificate, parcurgem urmatoarele etape pentru

customizarea programelor de dezvoltare: 

PRE WORK

AFTER WORK
Asigurăm follow-up pentru

a vedea impactul training-

lui oferit. 



CUSTOMER CARE PRIN PCM
COACHING
CONFLICT MANAGEMENT PRIN PCM
CURSURI DE LIMBI STRĂINE
DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE -
LEADERSHIP 3.0
DISASTER RECOVERY
MICROSOFT OFFICE
 FINANCE4 NON FINANCE
GÂNDIRE CREATIVĂ
INTRAPRENORIAT
PROCESS MANAGEMENT IMPROVEMENT -
LEAN SIX SIGMA
MANAGEMENT STRATEGIC
MANAGEMENT, LEADERSHIP & COACHING
TEAM MANAGEMENT PRIN PCM
MANAGEMENTUL TASKURILOR
MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII
MANAGEMENTUL STRESULUI
MINDFULLNESS
POWER 4 HR - MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE
PROJECT MANAGEMENT FUNDAMENTALS
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CE GĂSEȘTI ÎN
PORTOFOLIUL NOSTRU 
DE TRAINING

21. PMP - PROJECT MANAGEMENT
PROFESSIONAL
22. PUBLIC SPEAKING &
PRESENTATION SKILLS
23. ȘEDINȚE EFICIENTE
24. TEHNICI DE VÂNZARE &
NEGOCIERE
25. VIZIUNE, MISIUNE, VALORI
26. ANALIZĂ DE BUSINESS
27. ICAGILE ICP AGILE TEAM 
28. MENTAL TOUGHNESS -
RESILIENCE & GRIT
29. METALEARNING 4 HIPO



II. PROGRAME
DE WELLBEING

Prin intermediul programelor noaste, venim atât

în sprijinul companiilor care au înțeles ca o stare

generală de bine a angajaţilor lor contribuie

semnificativ la creşterea productivității, retenției şi

eficienței acestora cât şi în sprijinul eforturilor

angajaților de a-şi găsi echilibrul. Punem la

dispoziție clienților noştri un program integrat,

complex şi complet de wellbeing având la bază

patru direcții: 

SĂNĂTATE FIZICĂ

SĂNĂTATE PSIHO-EMOȚIONALĂ

SĂNĂTATE SOCIALĂ

HOBBY 
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Cultura companiei

Profilul angajaților

Identificăm nevoile cu

ajutorului PCM-ului ca

instrument de diagnosticare

Designul programului de

wellbeing potrivit nevoilor

identificate anterior

Venim & înțelegem: Proiectăm & agreăm:

Strategia de comunicare și

programul de wellbeing

Implementăm & măsurăm:

Programul de wellbeing 

Ajustăm & continuăm:



III. EVENIMENTE
CORPORATE

A. TEAMBUILDING 

Ne dorim să creăm o experiență emotională

pozitivă pentru participanți, în primul rând, cu

concepte creative, potrivite cu grupurile

implicate, obiectivele urmărite şi experiențele

anterioare, astfel încât, la final, fiecare participant

să vadă valoarea timpului petrecut împreună. 

Treasure  Hunt

Build a boat

The City 



TIPURI DE ACTIVITĂȚI

The Blue Adventure

Teatru Forum

Viața la țară

Descoperă Bucureștiul

Maramureș, plai cu foi

Dincolo de limite

Master Chef Experience 

Stand up comedy

Pimp my ride

Magia tradițiilor

Ziarul

Artă reciclată

CSR

Podul
Flashmob



III. EVENIMENTE
CORPORATE

Mardi Gras

B. PETRECERI CORPORATE 

Creativitatea ne defineşte, de aceea venim cu

concepte pline de noutate, impact şi valoare

pentru organizaţie şi participanţi în ceea ce

priveşte petrecerile de Crăciun, 1 lunie, aniversare

dedicate atât celor mari cât şi celor mici. Topul

conceptelor din această categorie este:

Oscar Party

Black & White

Magie de Crăciun

Hollywood is not a dream

Colorful loud party 



III. EVENIMENTE
CORPORATE

Lansări de produse & servicii

C. EVENIMENTE DE BUSINESS

Organizăm conferințe și evenimente de business

pentru organizații, în care ne ocupăm atât de

partea de organizare cât şi de partea de concept,

comunicare şi marketing etc. 

Conferințe & seminarii

Aniversări corporate

Evenimente dedicate partenerilor

de afaceri 

Ateliere de lucru

Ședințe de top management



IV. EXECUTIVE
COACHING

Sprijinim angajaţii şi echipele să obțină rezultate,

îi asistăm într-un proces orientat spre acțiune,

soluție, viitor. 

Metodologia aplicată în acest proces susține

dezvoltarea personală a angajaților, cât și cea a

companiei concomitent. 



V. SPEAKERI
MOTIVAȚIONALI

Inspirăm şi motivăm audiența, transmitem

mesaje care derivă din experiențele personale şi

prin intermediul cărora auditoriul să se poată

identifica. 

Înțelegem importanța motivării echipelor din

companii pentru obținerea celor mai bune

rezultate.



VI.  EXECUTIVE
RESEARCH &
RECRUTARE

Asigurăm servicii de selecție și recrutare pentru

companii din România şi Europa.Specialiștii noştri

beneficiază de experiență de business şi expertiză

tehnică astfel încât candidații propuși de noi să

întrunească cerințele clienţilor noştri. 



Punem la dispoziția organizațiilor expertiza și

disponibilitatea unei echipe de specialiști în

resurse umane care identifică, planifică şi

implementează procese care să mențină nivelul

de pregatire al acestora. 

Ariile în care oferim consultanţă sunt: 

VII. CONSULTANȚĂ

Cultura organizațională

Optimizare procese

Managementul schimbării

Managementul performanței

Centre de evaluare

Evaluări psihometrice



Serviciile noastre pot fi achiziționate și prin fondul de

handicap. 

Dacă reprezentați o companie cu mai mult de 50 de

angajați atunci puteți să beneficiați de serviciile noastre

prin redirecționarea a 50% din contribuția lunară pe

care o datorați la fondul de handicap.

Putem folosi 50% din contribuția către stat 

în programe de îmbunătățire a angajaților dvs.!

 

Colaborare UP

https://creative-bright.com/wp-content/uploads/2021/03/unitate-protejata.pdf


 office@creative-bright.com

 0725 212 559 

 București: Șoseaua Pipera 50A, București, România

 Chișinău: str. Academician Natalia Gheorghiu 30, of. 262

EMAIL

MOBILE

 ADDRESS

Hai să ne
cunoaștem mai
bine!

WEBSITE
https://creative-bright.com/ 

PORTOFOLIU CLIENȚI: 

https://creative-bright.com/clienti/


