Accedio
Keep learning

Training
Workshop
Teambuilding
Consultanță

DESPRE ECHIPĂ
Accedio a luat ființă în 2002.
Misiunea noastră este să livrăm clienților noștri
cele mai noi programe de training și practici
manageriale, pentru ca aptitudinile angajaților să
fie în pas cu nevoile momentului.
• 16 ani
• 2500 participanți
• 12 programe de training
• 24 proiecte de consultanță

RECENZII
Energia noastră vine din satisfacția celor peste 2500 de participanți

Florina Tudor
Salesforce Performance
Manager
BearingPoint

Claudiu Șerban
Development Manager
Coril

Elisabeta Cosmescu
Online content Manager
Burda - National Geographic

"Am participat la un training
PMP. A fost un amestec grozav
între teorie, exerciții și
distracție."

"Informațiile primite mi-au adus
un real plus de cunoaștere.
După cursul de Project
Management, l-am urmat și pe
cel de Microsoft Project."

"Cursul de Manager Proiect m-a
ajutat sa-mi structurez eficient
informatiile. Il recomand oricui
doreste sa se puna la punct cu
acest domeniu."

Bujor Stoicovici
Inginer FIDIC
Expert tehnic infrastructură

Adriana Vărbanciu
Racquet Sports Manager
Stejarii Country Club

Daniel Buleu
Senior Program Director
Ness Digital Engineering

"Mi-a plãcut cursul. N-a fost
plictisitor, ba din contră, ne-am
și distrat pe alocuri. M-a ajutat
să înțeleg mai bine curbele S"

"Conținut excelent prezentat cu
usurinta intr-un mod interactiv,
clar și concis. Interesant și
stimulativ."

"Meritã un 10+. Mi-a fãcut
plãcere sã învãțãm și sã lucrãm
împreunã și sper sã ne
reîntîlnim! Un curs util pentru
orice manager de proiect."

PORTOFOL IU

PROGRAME DE T RAINING
+ 12 Cursuri Open cu durată scurtă, detalii pe www.accedio.ro

Denumire

Total
ore

Total sesiuni*

Dimensiune
grupă

Ore / Sesiune

Trainer

Preț euro

Project Management for
Everyone**

40

10

16

4

Ștefan Bădescu,
PMP

9.000

Improve Your Leadership
EQ

40

10

16

4

Eduard Leoveanu

1.100

Let’s Innovate

8

2

8-12

4

Emilia Cernăianu,
MBA

2.000

Time Management –
Important vs. Urgent

12

3

16

4

Dana Feher, MBA

3.000

Stay Inspired!

48

12

16

4

Florentina Iusco &
Eduard Leoveanu

9.000

*Recomandăm ca intervalul între sesiuni să fie de 3-7 zile
**Participanții primesc un certificat bilingv care atestă cele 40 ore pentru PMP assessment

BENEFICII

Project Management for Everyone.
Înțelegerea fluxului de activități din proiectele pe care le desfășoară participanții, și identificarea
punctelor unde aceste procese se pot îmbunătăți. Un alt avantaj este stimularea leadership-ului și
furnizarea unor unelte pentru o organizare mai bună. 12 studii de caz.
Improve Your Leadership EQ
Scopul acestui curs de leadership este dezvoltarea abilităților de conducere, identificarea emoțiilor
negative, și gestionarea lor în favoarea ta, și în final în favoarea organizației. Fiecare este suma
gândurilor sale.
Stay Inspired!
Program de dezvoltare a abilitatilor de comunicare, persuasiune si relationare ale angajatilor prin
jocuri si exercitii practice.
Let’s Innovate
Facilităm generarea de idei din partea colegilor dvs. Ajutăm la conturarea și la prezentarea acestora.
Facilităm selectarea, și mai apoi implementarea celei mai bune. Pentru a fi inovare, ideea trebuie să
aibă succes comercial. Susținem implementarea unui sistem de Managment al inovării.

Ștefan BĂDESCU
P r o j e c t M a n a g e r, P M P
stefan.badescu@accedio.ro
0758.888.542
w w w. a c c e d i o . r o

Keep learning

