
CONNECTING WITH 

YOUR AUDIENCE

Un workshop 

SDI®

În fiecare zi avem ceva de spus şi în 

fiecare zi ne adresăm unui număr de  

oameni complet diferiši. 

Cum reuşim să le transmitem acelaşi

mesaj cu acelaşi impact? Cum 

relašionăm cu ei pozitiv?

CONNECTING WITH YOUR 

AUDIENCE ne ajută să înšelegem şi

să tratăm cu diferenšele dintre

oameni pentru a reuşi să le 

menšinem interesul într-un mod care 

îi implică activ în alegerea acšiunilor

potrivite oricărei situašii.

Lucrurile bune se întâmplă atunci

când oamenii încep să comunice cu 

adevărat.

Facilitat în limba

română

CUM SĂ VORBEŞTI CU 

FIECARE DINTRE NOI, 

INDIFERENT CÂT DE 

DIFERIŠI SUNTEM!

12-13 mai

Bucuresti



CONNECTING WITH YOUR 

AUDIENCE este construit în 

jurul instrumentului de 

relašionare şi motivare

SDI® (Strength Deployment 

Inventory®), pe care 

profesionişti din lumea

întreagă îl consideră a fi

“Manualul pentru lucrul cu 

oamenii”. SDI®-ul ne oferă

o modalitate de a construi

relašii de durată şi putem

obšine rezultatele dorite

rapid.

Totul într-o manieră care 

este rapidă, distractivă şi

aplicabilă tuturor!

Ce este şi ce veţi face?

Un ghid complet de comunicare şi prezentare a ideilor, cu oameni diferiši, 

în fiecare zi. Acest program vă va ghida prin înšelegerea propriului stil

comportamental şi a aşteptărilor celor din jur pentru o relašionare pozitivă, 

care conduce la rezultatele dorite.

• Ce aşteptări are audienša? Ce ne atrage şi implică într-o prezentare?

• Cum putem avea un impact personal pozitiv asupra celorlalši?

• 4 stiluri de relašionare pentru a construi podul între înšelegere şi acšiune

• Construirea şi transmiterea mesajului în funcšie de audienšă

• Materiale de impact într-o prezentare

• Storytelling si folosirea umorului

• Managementul total al audienšei – de la engagement la tratarea

situašiilor dificile

Facilitarea este dinamică, bazată pe aplicašii practice şi feedback. Vom

avea prezentări individuale şi de grup, multe discušii interactive, sesiuni de 

“best practices” , sesiuni filmate şi feedback. 

Facilitat în limba

română
Un workshop 

SDI®

CONNECTING WITH YOUR 
AUDIENCE 

12-13 mai

Bucuresti



De ce să participi?

• Dacă îši plac lucrurile simple şi practice 

• Dacă distracšia şi o atmosferă relaxată de discušie sunt mediul propice

pentru a obšine rezultatele dorite

• Dacă înveši mai uşor într-un mediu interactiv şi provocator în care 

participanšii sunt “vedetele” şi nu trainer-ul

• Dacă ai nevoie de feedback constructiv pentru a creşte

• Dacă ai obosit urmărind prezentări powerpoint

• Dacă îši face plăcere să înveši în grupuri restrânse de oameni care îši

oferă sprijinul de a te dezvolta

Care este investiţia?

475 Euro plus TVA / persoana inclusiv instrumentul SDI, un Ghid rapid de 

comunicare SDI, cartea Have a Nice Conflict. Valoarea instrumentelor incluse

este de 75 Euro plus TVA. 

Facilitat în limba

română
Un workshop 

SDI®

CONNECTING WITH YOUR 
AUDIENCE 

12-13 mai

Bucuresti



www.personalstrengths.ro

www.linkedin.com/company/personal-strengths 

www.facebook.com/PersonalStrengthsRomania 

Contact:

alina@personalstrengths.ro

0722 311 878
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