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Învățarea este o călătorie interioară. 

De fiecare dată există un punct de pornire și o 

destinație, dar și o întreagă listă de evenimente pe 

parcurs care te poartă dintr-un loc într-altul. 

Nu este suficient să faci un pas (să mergi la un curs) 

și rareori te bucuri să călătorești singur (pentru că ai 

nevoie de oameni care să-ți fie alături în a-ți gestiona 

temerile și provocările). Ai nevoie să mergi în ritmul 

tău (nu-ți place nici să fii grăbit, dar nici să aștepți după 

alții) și să treci prin diferitele experiențe în ordinea în 

care tu alegi (pentru ca așa îți dorești ori pentru că esti 

pregătit să o faci doar în felul ăsta). Privind învățarea 

astfel și înțelegând drumul din perspectiva călătorului, 

am proiectat EVOLUTION Journeys.

Sunt programe de pregătire pe termen mai lung de șase 

luni în care procesul de învățare pleacă de la interesul 

personal. Aceste călătorii de dezvoltare conțin o parte 

de interacțiune cu alți participanți (din intern sau din 

exteriorul organizației pentru ca oamenii să se expună 

la un mediu mai extins), mai multe module, consultanță 

și metode de învățare experiențială cu scopul de a 

provoca descoperiri puternice la nivel personal. 

EVOLUTION
JOURNEYS

CUPRINS

THE
LEADERSHIP 
JOURNEY

THE 
MANAGEMENT 
JOURNEY

SALES
MANAGEMENT 
JOURNEY

SALES
PERFORMANCE 
JOURNEY
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CARACTERISTICI 
CHEIE ALE 
PROGRAMELOR:

Structura modulară, flexibilă care îți permite 
să îți desenezi propria călătorie de învățare 
în funcție de agenda ta, de vacanțele și de 
prioritățile tale (poți parcurge sesiunile în 
orice ordine dorești, în baza unul calendar 
stabilit dinainte pentru toată perioada 
programului, cu sesiuni care se repetă la 
diferite intervale).

01 Structură

Accesul la o comunitate cu provocări 
similare, cu soluții interesante, cu energie 
bună și cu un spectru de interese comune 
care îți permite fie să îți temperezi anxietatea 
(constați că... “Pe bune? Și voi vă confruntați 
cu aspectul acesta?”), fie să îți îmbogățesti 
portofoliul de experiențe din discuțiile cu 
alți oameni.

02 Comunitate

Procesul de învățare este continuu și de 
durată, te conectezi la același mindset și 
la aceeași filosofie pentru o perioadă mai 
lungă, cu delimitarea clară a zonelor de 
mindset și skills între programe.

03 Proces
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Accesarea mai facila a programului dată de 
posibilitatea achitării costului de participare 
în mai multe tranșe, pe măsura modulelor 
parcurse.

06 Acces facil

Fiecare Journey are un sistem individualizat 
de evaluare care îți permite să te uiți la tine, 
la performanțele tale, la abilitățile tale și la 
mentalitatea ta într-un mod unic și să te 
auto-evaluezi sau să-i inviți pe partenerii sau 
coechipierii tăi să o facă.

04 Sistem de evaluare

Networking în comunitatea participantilor la 
Journeys, cu acces la întâlnirile trimestriale 
pe care le organizăm, care îți permite să-ti 
extinzi rețeaua de contacte în rândul unor 
profesioniști relevanți pentru domeniul tău.

05 Networking

Prin intermediul acestor programe ne adresăm oricărei corporații care își dorește să își pregătească 
oamenii noi care nu au reusit să parcurgă academiile interne, dar și oricăror întreprinderi mici și mijlocii și 
antreprenoriale care în mod tradițional nu pot apela la consultanța oferită de companii ca Trend din motive 
de dimensiune (nu au oameni suficienți în echipa de management sau de vânzări cu care sa constituie o 
grupă) sau din rațiuni financiare.
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CUI I SE ADRESEAZĂ 
PROGRAMUL DE PREGĂTIRE 
“THE LEADERSHIP JOURNEY”?

The Leadership Journey se adresează persoanelor care au deja experiență în conducerea oamenilor și au 
nevoi de pregătire de altă natură decât acumularea de cunoștințe.

Antreprenorilor ajunși la maturitate și 
care doresc să împartă responsabilitatea 
conducerii firmei.

Liderilor de echipe (organizații sau 
departamente) care își doresc să 
construiască culturi constructive.

Echipelor de board care doresc să învețe 
alături de alți lideri.

Cele 6 valori propuse pentru construirea unei culturi constructive sunt:
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CĂLĂTORIA PROPUSĂ

THE LEADERSHIP JOURNEY
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INTERPERSONAL SKILLS EMPOWERING PEOPLE THE FUNNEL OF JOY 

LEADING 
CHANGE 

GROUP 
DECISION MAKING 

ORGANISATIONAL
SYSTEMS

VISION AND STRATEGY YOUR 360 PORTRAIT RESULTS VS VALUES

AI DREPTATE, DAR NU ȘTII 
CUM SĂ O SPUI FĂRĂ SĂ 
RĂNEȘTI

POTENȚIALUL OAMENILOR 
TĂI ESTE POTENȚIALUL TĂU

VISEZI, PLANIFICI, 
EXECUȚI, 
OBȚII REZULTATE, 
TE BUCURI

GENERATOR DE SCHIMBARE 
SAU AFECTAT DE SCHIMBARE?

O DECIZIE E BUNĂ DACĂ SE 
IMPLEMENTEAZĂ ȘI PRODUCE 
EFECTELE DORITE

POLITICI, PROCESE, 
STRUCTURI 
ORGANIZAȚIONALE

SPUNE-MI UNDE VREI 
SĂ MERGI, POATE VREAU 
SĂ VIN ȘI EU CU TINE

CE FACI? CUM FACI? NU TREBUIE SĂ ALEGI, 
LE POȚI AVEA PE AMBELE

9 MODULE

THE LEADERSHIP JOURNEY
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P O R T R A I T  –  C H E S T I O N A R  F E E D B A C K  3 6 0 °   
Ș I  C O N S I L I E R E  I N D I V I D U A L Ă

Este un instrument folosit pentru descoperirea de către fiecare lider a propriilor puncte tari 
și aspecte de dezvoltat, urmare a evaluării comportamentale efectuată de către subordonați, 
oameni de pe același nivel și managerul echipei.

Chestionarul 360° traduce cele șase valori în comportamente specifice, fiecare lider primește 
feedback și își poate construi un plan personal de dezvoltare.

V I S I O N  &  S T R AT E G Y

Este un modul care pune participanții în poziția de a experimenta direct diferențele dintre o 
viziune clară și una incertă, dintre aplicarea strategiei în operațional și pierderea ei din vedere 
la primele obstacole. 

În funcție de performanța obținută în Gold of the Desert Kings™, sunt analizate orientarea către 
rezultat, rigurozitatea în planificare și acțiune, schimbările și impactul lor, consumul de resurse 
și eficiența. 

Experiența provoacă participanții să traverseze deșertul pentru a aduce cât mai mult aur din 
munți. Succesul depinde de claritatea viziunii, de strategie și planificare, dar și de capacitatea 
de implementare.

MODULE

01

02

THE LEADERSHIP JOURNEY
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THE LEADERSHIP JOURNEY
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R E S U LT S  V S .  VA L U E S

Este un modul despre felul în care cultura organizațională influențează capacitatea unei 
companii de a obține un succes sustenabil, despre cum se formează cultura și cine răspunde de 
acest lucru și despre impactul pe care îl are un lider asupra culturii.

Experiența invită participanții să ia parte la o provocare pentru a câștiga statutul de elder. 
Participanții au nevoie să-și demonstreze capacitatea de a obține simultan rezultate financiare 
și voturi shuma pentru respectarea principiilor regatului. 
Participanții acționează, creând o cultură a grupului care le influențează performanța și dorința 
de colaborare pe termen lung.

E M P O W E R I N G  P E O P L E

Este un modul în care sunt evidențiate comportamente de leadership relevante pentru a crea 
empowerment. Liderul de succes este cel a cărui echipă acționează independent către obiectiv 
fără a avea nevoie de aprobare sau suport constant.
 
În experiența Fast Forward, o echipă de manageri primeşte un proiect nou de implementat în 
organizaţie, cu resurse diferite, reguli diverse și rezultate concrete, clare, pe care trebuie să le 
obţină într-un timp dat.
În experiența Insightment™- Cubul și Valorile, echipele intră în competiţie pentru a construi o 
soluţie prin integrarea unor puncte de vedere diferite. Construiesc încredere, descoperă și pun 
în valoare potențialul membrilor.

03

04

MODULE

THE LEADERSHIP JOURNEY
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THE LEADERSHIP JOURNEY
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I N T E R P E R S O N A L  S K I L L S
Modulul folosește două sesiuni de învățare experiențială pentru a evidenția comportamente de 
comunicare asertivă și orientată către rezultat.

Abilitățile interpersonale (persuasiune, acordarea de feeback) sunt cele care contribuie la 
crearea unor relații și a unei dinamici constructive la nivelul echipei de management, dar și în 
organizație, în interacțiunea cu oamenii, fiind cruciale pentru a asigura obținerea rezultatelor 
dorite.
 
În experiența Insightment™ - Configurații, participanții sunt provocați să rezolve sarcina de a 
reproduce o imagine dată în condițiile în care cel care vede imaginea nu este și cel care execută, 
iar cel care vede ce este realizat nu este și cel care are imaginea. 

În Insightment™ - Imobiliare, participanții lucreaza pentru rezolvarea unei probleme care implică 
tranzacții și cifre cu scopul de a ajunge la un rezultat comun. 

T H E  F U N N E L  O F  J OY 

Există organizații în care oamenii simt că își irosesc viața. Oferă ore de muncă și atât. O fac 
pentru bani și atât.
Dar există și organizații în care oamenii, cu zâmbetul pe buze, contribuie cu mai mult decât 
munca lor. Vin cu entuziasm, creativitate, idei și curaj. Acestea sunt organizații cu culturi 
constructive.

În experiența THE BUCKET, echipa are ocazia să parcurgă toate etapele din The Funnel of 
Joy. Participanții descoperă accentul disproporționat pus pe planificare, execuție și rezultate în 
comparație cu etapa creativă sau cu etapa de satisfacție în urma rezultatelor obținute.
 
Cultura constructivă este alimentată de capacitatea membrilor de a se conecta inclusiv în faza 
pur creativă, iar responsabilitatea liderului este să construiască un mediu în care oamenii să își 
poată accesa cele mai puternice resorturi creative. Pentru a ajunge aici este nevoie de valori, de 
reziliență și de umanism. 

05

06

MODULE

THE LEADERSHIP JOURNEY
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G R O U P  D E C I S I O N  M A K I N G

Există așteptarea ca un grup de lideri să ia rapid o decizie de calitate, chiar în condiții de presiune 
și incertitudine. Membrii oricărui astfel de grup, însă, sunt oameni cu stiluri de comunicare, 
nevoi, interese și temeri. Toate aceste lucruri intervin în procesul decizional și pot influența 
calitatea rezultatului într-o direcție sau alta.
 
Simularea de supraviețuire și completarea chestionarului Group Style Inventory™ (Human 
Synergistics) sunt folosite pentru a pune în evidență personalitatea grupului de leaderi și a 
modului în care aceasta afectează deciziile de grup, fiind căutate apoi modalități de optimizare 
a interacțiunii pentru a asigura o mai bună calitate a deciziei. 

L E A D I N G  C H A N G E 
Modulul este despre capacitatea liderului de a obține angajamentul echipei în schimbare, de a 
menține motivația în ciuda efortului necesar și de a păstra echipa pe calea dorită. Acest proces 
implică eforturi suținute înainte de a ajunge la rezultatul dorit.
 
Experiența Evolution™ aruncă participanții într-o lume a schimbărilor constante, într-un 
mediu competitiv, în timp ce conștientizează modul în care schimbările la nivel individual/
departamental pot influența întreaga organizație.

Balance este un exercițiu care provoacă participanții să rezolve sarcini dificile lucrând în echipă 
și împărtășind bune practici sub presiunea timpului și a concurenței. 

07

08

MODULE

THE LEADERSHIP JOURNEY
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S I S T E M E  O R G A N I Z AȚ I O N A L E

POLITICI, PROCESE, STRUCTURI ORGANIZAȚIONALE

Modulul conduce parti cipanții printr-un proces metodic de desenare și implementare a unora dintre 
elementele defi nitorii pentru succesul unei organizații: modul de operare al acesteia. 

Pornind de la bune practi ci, parti cipanții vor învăța atât despre cum pot să adapteze construcția 
opti mă la realitatea organizațională proprie, cât și care este suita logică de acțiuni de întreprins pentru 
o transformare completă.

09

Modul dezvoltat și susținut de către EY România. 

THE LEADERSHIP JOURNEY
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DETALII ADMINISTRATIVE

Modulele din fiecare program pot fi parcurse în 

orice ordine, în funcție de preferințele tale

Un modul durează 8 ore

Ritmul de învățare este ales de tine, programul 

putând fi parcurs între 3 și 12 luni

În pachet sunt incluse: săli și materiale pentru 

curs, coffee breaks & prânz

THE LEADERSHIP JOURNEY

Creat pentru manageri, generează lideri

1.850 Euro

Prețurile sunt exprimate per participant (plus TVA). 
Valoarea fiecărui program poate fi achitată în mai multe tranșe.

Magor Csibi
telefon: 0744 664 590
e-mail: magor.csibi@trendconsult.eu

PREȚUL PROGRAMULUI:

CONTACT:
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AUTOMOBILE BAVARIA
AUTOMOBILE DACIA GROUP 
RENAULT
AUTONOM RENT A CAR
COLINA MOTORS
CONTINENTAL ROMÂNIA 
FEDERAL MOGUL
HONEYWELL INTERNATIONAL
MICHELIN ROMÂNIA
PIRELLI TYRES ROMÂNIA
PORCHE
TESTER GRUP
TOYOTA
VOLVO TRUCKS

ALLIANZ SERVICES
BASS (BAT GROUP)
BEARINGPOINT
DB SCHENKER GLOBAL BUSINESS 
SERVICES 
DKV EURO SERVICE ROMÂNIA
SODEXO
ETURIA
GENPACT

1&1 INTERNET DEVELOPMENT
ABN SYSTEMS
ADOBE
AROBS TRANSILVANIA
BITDEFENDER
COMPUTARIS
DEUTSCHE BANK
ELECTRONIC ARTS
ENEA ROMÂNIA
FINASTRA
NETMATCH
NETWORK ONE DISTRIBUTION
OLX GROUP
ORACLE ROMÂNIA
SECUREWORKS
UBISOFT

ARABESQUE
ASSA ABLOY
IPSO AGRICULTURĂ
BĂNEASA DEVELOPMENTS
BUNGE
CARGILL
COLLIERS INTERNATIONAL
CTE TRAILERS
DAIKIN
DELOITTE ROMÂNIA
DHL GLOBAL FORWARDING
DUMAGAS TRANSPORT & 
LOGISTICS
GFK ROMÂNIA
HEIDELBERGCEMENT
KUEHNE+NAGEL 
KNAUF
PWC ROMÂNIA
ROMSTAL
SCHOENHERR ŞI ASOCIAŢII
TENARIS SILCOTUB
TITAN MACHINERY
VERTICAL DESIGN
WORLD CLASS ROMÂNIA
WWF

LISTĂ PARȚIALĂ A CLIENȚILOR TREND:

AEGON
BANCA TRANSILVANIA
BCR GROUP
COFACE
CREDIT AGRICOLE BANK
CREDIT EUROPE BANK
EOS KSI ROMÂNIA
FIRST BANK
GARANTI BANK
GROUPAMA
ING BANK
NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ
OMNIASIG
OTP BANK
PROVIDENT
RAIFFEISEN BANK
UNIQA

BANKING & FINANCE

AUTOMOTIVE

BLACK SEA OIL & GAS
ENGIE ROMÂNIA
KMG ROMPETROL GROUP
OSCAR DOWNSTREAM

ALBALACT
AUCHAN
AVON
BERGENBIER
BIBAS GROUP
CARREFOUR ROMÂNIA
COCA COLA HBC
EARLY LIFE NUTRITION
IKEA
KAUFLAND
LIDL DISCOUNT
NORIEL
PERUTNINA ROMÂNIA
RECKITT BENCKISER
REWE GROUP
URSUS BREWERIES

CLIENT SERVICES / HOSPITALITY

ENERGY

RETAIL / FMCG

AMGEN ROMÂNIA
AMS 2000 TRADING IMPEX
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CLINICILE REGINA MARIA
GSK ROMÂNIA
JANSSEN 
NAOS SKIN CARE ROMÂNIA
NOVARTIS
PHARMAFARM
ROCHE
SANDOZ ROMÂNIA

TECHNOLOGY / IT

HEALTHCARE

ORANGE
RCS-RDS
TELEKOM ROMÂNIA
VODAFONE

ALTE CATEGORII

TELECOMS
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