


Total Person ® este un concept ce cuprinde: creșterea 
performanțelor manageriale, îmbunătățirea productivității 
și profitabilității companiei, dezvoltarea echipei, precum 
și îmbunătățirea abilităților de lider, generarea unui 
echilibru personal și creșterea automotivării.

Total Person



Să își evalueze atitudinea cu scopul de a obține schimbări de 

comportament

Să își poată stabili activ obiective clare și valoroase

Să acționeze eficient în situații de criză

Să obțină o mai bună productivitate prin determinarea priorităților

Să comunice mai eficient

Să lucSă lucreze mai bine în echipă

Să prospere într-un mediu de învățare 

Prima arie pe care programul Total Person o abordează 
este cea de productivitate personală. Productivitatea 
personală este fundamentul eficientizării modului de 
conducere și un aspect de bază al naturii umane, dar mulți 
oameni nu urmează direcția de care au nevoie pentru a
obține rezultatele dorite. Procesul nostru de dezvoltare îi va 
ajuta pe membrii organizației dumneavoastră:

Productivitate Personală



Liderul Personal își definește propria viață, apoi prin planificare și 
acțiune face ca ea să devină realitate. Liderul Personal înseamnă 
totodata să devii o Persona Totală® – să evoluezi și să te dezvolți în 
toate ariile vieții.

Cei mai buni lideri înțeleg că inCei mai buni lideri înțeleg că inovația și găsirea unor noi abordări pot 
proveni din multe direcții și de aceea sunt în permanentă căutare de 
cunoștințe noi sau persoane care îi pot informa și pune în situații de 
avantaj profesional.

Cea de-a doua arie urmărește motivarea participanților din acest
 program să evolueze și să-și îmbunătățească calitățile de lider.

„Effective Personal Leadership” este un 
program care schimbă vieți.

Leadership Personal



Acest plan de acțiune personalizat ajută persoanele să își determine valorile personale, să-și stabilească priorități și să 
stabilească obiective. Aceste acțiuni împuternicesc fiecare persoană din organizație să realizeze un echilibru în toate 
ariile vieții. Cercetarea demonstrează că persoanele care ating acest echilibru sunt mult mai mulțumite și mai productive, 
iar atunci când fiecare persoană este mai productivă, organizația în ansamblu devine mai eficientă.

Vă vom prezenta succint care sunt tehnicile și 
metodele cele mai eficiente prin care  participanții 
la acest program vor duce la  îndeplinire scopul 
de a deveni un lider personal:

Înțelegerea rolului liderului și al coachingului

Îmbunătățirea abilităților de echipă

Dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor

Creșterea productivității personale și a echipei

Obținerea unui echilibru personal – profesional 

Automotivarea


