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Începând cu 2018, Amalia și-a extins aria serviciilor profesionale fondând 
BrandingYOU, prima agenție de branding personal din Europa de Est. 
Misiunea sa este de a-i ghida pe profesioniști, de a-i antrena în drumul spre 
next level, în business și nu numai, având la bază o experiență vastă în 
leadership, dar și o serie de calificări și certificări în coaching, public speaking 
și personal branding, obținute cu cei mai buni profesioniști din lume. 

Amalia Sterescu este Leadership Consultant, Personal Branding Strategist, 
Public Speaking Coach și autor al cărții “Tango cu viața”. Are 22 de ani de 
experiență profesională, activând atât în mediul corporate, dar și ca 
antreprenor. Începând cu 2012, Amalia Sterescu și-a început călătoria 
antreprenorială înființând Outsourcing Advisors, primul portal al comunității 
de outsourcing din România. Mai târziu, în 2013,  Amalia a fondat Public 
Speaking School,  în cadrul căreia, profesioniști din România, Germania și 
Statele Unite ale Americii au fost pregătiți personal de către Amalia în public 
speaking. Începând cu 2017, Public Speaking School lansează primul program 
de luptă cu timiditatea copiilor prin public speaking din România: Speaking 
Hero, iar astăzi se adresează tuturor categoriilor de vârstă școlară și 
organizează cursuri la nivel național.

Cariera este o construcție și, indiferent dacă se avântă pe verticală sau pe 
orizontală, este maniera noastră de a aduce valoare organizațiilor, oamenilor 
și comunităților. Programele marca Amalia Sterescu, fie că sunt adresate 
corporațiilor, antreprenorilor, soloprenorilor sau profesioniștilor în mod 
direct, sunt create special pentru a fi adaptate situației specifice în care se 
regăsește beneficiarul lor. Cursurile au o abordare practică, cu multe 
exerciții, studii de caz și simulări.

amalia

alege

De la intrarea sa în sfera antreprenoriatului, Amalia Sterescu a pregătit, până 
în prezent, peste 1.200 de profesioniști. Fie că este vorba de manageri de top 
în mari corporații, antreprenori, soloprenori, echipe din companii sau chiar 
persoane fizice, acestea au beneficiat de programe special adaptate nevoilor 
lor.

portofoliu

”
Paula Tibre - General Manager, Betfair România

Coachingul pe zona de  leadership realizat alături de Amalia m-a ajutat să am o clarificare a 
strategiei de expansiune a companiei locale. În plus, un lucru foarte important a fost 
conștientizarea competențelor pe care le are echipa pe care o conduc și a potențialului său. 
Acest lucru a avut un impact pozitiv în modul în care am gândit dezvoltarea organizației, 
punându-ne în valoare mai mult printr-un efort conștient de team branding. Exemplul 
personal al coachului a avut, de asemenea, un impact major deoarece am conștientizat 
oportunitățile în carieră în cadrul companiei și am putut elabora un plan de acțiuni în acest 
sens.

”
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COACHING 1:1

Misiunea mea este să îi ghidez pe 
profesioniști, să îi antrenez în drumul către 
următorul nivel al carierei sau al business-ului 
lor. Fac asta cu pasiune, pe baza experienței 
mele de 22 ani în leadership, a calificărilor și 
certificărilor obținute cu cei mai buni dintre 
cei buni, dar și pe baza erorilor mele ce fac 
parte din succesul meu personal actual!

PUBLIC SPEAKING
/ MASTERING PUBLIC SPEAKING

 SPEAK TO INSPIRE/

SPEAKER LA EVENIMENTE



De ce Digital Leadership?

În cadrul unei organizații, “digital” nu mai este doar apanajul departamen-
tului de Marketing sau IT; digital devine parte din strategia fiecărui leader 
indiferent de aria în care operează.

Ce vei învăța:

Autoevaluare - sunteți pregătit pentru transformarea digitală? 

Cadrelor didactice din învățământul superior;

Înțelegerea leadershipului digital și rolul conducerii în era digitală;

Tehnici pentru crearea unei strategii de brand personal în online;
Construirea propriului plan de acțiune pentru leadership digital;

Ce reprezintă transformarea digitală pentru o organizație;

Importanța investiției în brandul personal în era digitală;

Programul își propune să ofere participanților informații de ultimă oră 
legate de transformarea digitală a organizației în ariile cheie mai sus 
menționate, ajută cursanții să-și creioneze strategii de adaptare la  
transformarea digitală a organizației prin dezvoltarea competențelor de 
leadership necesare (ex. Digital literacy) și prin dezvoltarea propriei 
prezențe digitale.

Principalele provocări în transformarea digitală; 

Înțelegerea procesului de personal branding în mediul digital;

Social selling.

Digital Leadership este un program unicat de o zi care subliniază modul în 
care rolul leaderilor în organizații se schimbă datorită transformării 
digitale și maniera în care aceștia trebuie să se adapteze în contextul în care 
dezvoltarea tehnologică generează noi oportunități de business, poate 
întări avantajul competitiv sau poate îmbogăți experiența clienților cu 
produsele sau serviciile oferite.

Studenților la programe MBA;

Domenii influențate de transformarea digitală: clienți, competiție, 
ofertă / value proposition, Big Data, inovația;

Antreprenorilor;

Persoanelor cu funcții de conducere din cadrul corporațiilor sau 
organizațiilor cu amprentă regională ori globală (HR, IT, Marketing, 
Sales, Business Operations);

Cui se adresează:

Tuturor celor interesați de modul în care dezvoltarea tehnologică 
schimbă modul în care ne operăm business-urile.

êêêêê

Programe Companii
DIGITAL LEADERSHIPLEADERSHIP

1 zi  
(8h/zi)

max. 20
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro



Programe Companii
NETWORKING STRATEGIC  LEADERSHIP

êêêêê

Care ți-e stilul personal de a face business networking și ce poți învăța 
din propriile comportamente;

Cui se adresează:

Pentru că este cea mai eficientă metodă de dezvoltare a unei afaceri, 
a carierei și o componentă cheie a brandului tău personal;

Pentru că, în contextul digitalizării, social selling și întreținerea rețelei 
tale de contacte online capătă o importanță foarte mare.

Pentru că reprezintă dezvoltarea și menținerea tacită a unor relații de 
valoare; 

De ce construirea de relații durabile e mai valoroasă decât numărul de 
cărți de vizită strânse;

 Cum să înveți să faci networking, chiar dacă urăști să faci asta.

Antreprenorilor și liderilor de comunități;

 Cum să te ferești de obiceiurile nesănătoase în business networking;

Oricărui profesionist care dorește să-și crească capacitatea de a 
influența la masa deciziilor.

Recomandat liderilor interesați în dezvoltarea businessului local;

Pentru că implică planificare și efort;

Ce vei învăța:

 Care sunt etapele unui business networking efectuat cu succes;

De ce Networking Strategic?

În concluzie, vei învăța cum să îți scanezi constant rețeaua de 
contacte online și offline, cum să deservești mai bine interesele acestei 
comunități pentru a putea, la rândul tău, să-ți accelerezi realizarea 
obiectivelor profesionale. Vei învăța cum să aplici practicile care te ajută să 
menții un network funcțional, să maximizezi eficiența contactelor cu 
ajutorul oportunităților de relaționare față în față și online.

Ce înseamnă networking strategic și care sunt cele mai importante 
practici care te ajută să menții un network funcțional;

Profeșioniștilor aspiranți la roluri profesionale complexe în interiorul 
sau exteriorul organizației;

Pentru că te ajută să-ți crești credibiltatea și vizibilitatea; 

1 zi  
(8h/zi)

max. 20
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro



CHARISMATIC LEADERSHIP 
Programe Companii

1 zi  
(8h/zi)

max. 17
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro

LEADERSHIP

Pentru că te va ajuta să înțelegi cum poți influența mai mult, cum poți 
avea un mai mare impact în interacțiunile pe care le ai, educându-ți 
carisma, cu toate ingredientele sale;

Pentru că angajații rareori își părăsesc liderii carismatici.

Ingredientele carismei, competențe esențiale;

Pentru că deși se spune că ne naștem cu carismă, aceasta se deprinde 
și se poate antrena;

Pentru că un lider trebuie să învețe să se folosească de puterea 
cuvântului pentru a influența și a motiva;

Pentru că este un program unic în România, ce are ca scop 
dezvoltarea și antrenarea carismei;

De ce Charismatic Leadership?

“Experiența mea de peste 18 ani în leadership, certificările în NLP, public 
speaking, comunicare non-verbală și personal branding mi-au oferit 
resursele și viziunea necesară pentru a aduce în premieră în România un 
program pentru dezvoltarea carismei.” – Amalia Sterescu

Ce vei învăța:

De ce este importantă carisma în leadership;
Impactul leadershipului neautentic și necarismatic;
Competențe esențiale ale liderilor de succes;
Carisma ca și competență antrenabilă;

Modelul Cat vs. Dog;
Managementul brandului personal;
Pericolele carismei;

Cui se adresează:

Persoanelor cu roluri de coordonare și conducere;
Persoanelor ce dețin un rol care implică comunicare permanentă cu o 
comunitate sau o echipă;

Și tu poți fi un lider carismatic!

Persoanelor care aspiră la o tranziție într-un rol de leadership.

Carismă vs. Prezență.



SOCIAL SELLING 
Programe Companii
De ce Social Selling ?

Deoarece conceptul de Social Selling a revoluționat, în ultimii ani, 
lumea vânzărilor, creând noi oportunități în a conecta oamenii de 
vânzări cu potențialii clienți, în a dezvolta relații pe termen lung și a 
încheia afaceri de succes; 
Rețelele de socializare profesionale îi ajută pe profesioniștii în vânzari  
nu doar să identifice potențiali clienți și oportunități, dar și să 
promoveze un brand într-un mod profesionist, bazat pe expertiza și 
credibilitatea dobândite și să propună cu succes serviciile și 
produsele companiilor pe care le reprezintă;
Social Selling este un training de vânzări și este facilitat de către 
specialiști din cadrul  Academiei Amalia Sterescu.

Ce vei învăța:

Ce înseamnă Social Selling și cum a apărut?
Cum să utilizezi rețelele de socializare profesionale (LinkedIn, 
Facebook, Instagram, Twitter) pentru a-ți dezvolta “brandul” de 
vânzător;
Cum să generezi conținut online de calitate, pe care să-l împărtășești 
colaboratorilor tăi;

Cui se adresează:

Cum să utilizezi funcționalitățile puse la dispoziție de rețelele sociale 
pentru a genera mai multe oportunități de vânzare.

Oamenilor de vânzări care vor să își crească oportunitățile de vânzări 
și să consolideze relația pe termen lung cu clienții existenți și 
potențiali;
Oricărui profesionist interesat să-şi îmbunătățească abilitățile de 
utilizare a rețelelor sociale profesionale.

1 zi
(8h/zi)

max. 20
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro

LEADERSHIP



LEADERSHIP DIN RING 
Programe Companii

Pentru că cele două personalități au un bagaj de succese considerabil, 
atât în viața profesională, cât și personală – fapt ce face din alăturarea 
lor un cocktail motivațional imbatabil!
Pentru că ambii combatanți sunt profesioniști români cu o bună 
cunoaștere a mentalităților și culturii românești și se pot adapta, 
așadar, oricărui tip de echipă locală!

“Leadership din ring” este un concept de eveniment inspirațional unic în 
România în care Mihai Leu – românul devenit legendă prin peformanțele 
sale extraordinare de campion mondial la box, dar și prin cele de campion 
național la raliu - vine în ring pentru tine! De data aceasta într-un meci al 
ideilor, al cuvintelor, al poveștilor care au forța să motiveze echipe și să 
accelereze calea spre succes și performanță!

Ce înseamnă “Leadership din ring”?

Mihai vine în ring alături nu de un boxer, ci de o altfel de campioană: Amalia 
Sterescu, un lider format la școala multinaționalelor cu amprentă globală, 
fost Vice Președinte în lumea corporatistă și actualmente fondator al 
Public Speaking School și BrandingYOU. 

Astfel, scena devine un altfel de ring, în care povestea campionului se 
îmbină cu concluziile leaderului din zona de business, unde lupta 
sportivului în ring, victoriile și eșecurile, învățămintele sale – sunt 
transpuse în practica de zi cu zi din mediul de business și dau mult mai 
multă forță mesajului.

Conceptul evenimentului poate fi personalizat pe diferite tematici de 
interes și pentru evenimente corporate dedicate.

Cui se adresează:

Tuturor echipelor dornice să-și atingă și să-și depășească propriile 
performanțe;

“Leadership în ring” este un concept de eveniment dedicat companiilor 
care vor să prezinte angajaților/ echipelor de management un scenariu 
diferit care să-i inspire și să-i motiveze în activitatea lor. 

Tuturor profesioniștilor ce-și doresc să înțeleagă secretele unui 
campion mondial;
Managerilor ce doresc să afle noi modalități prin care își pot stimula 
echipele în momente dificile;
Tuturor celor pentru care preocuparea pentru înalta performanță 
este un obiectiv constant.

De ce Leadership din ring?

2 ore
sesiune foto & autografe  

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro

LEADERSHIP

Pentru că abordarea “Leadership din ring” este unică!

Pentru că atât Mihai, cât și Amalia vin în ring cu povești de viață 
irezistibile, ale căror mesaje puternice vor lăsa cu siguranță o 
amprentă în mintea și sufletul participanților la eveniment!



Ce vei învăța:

Managerilor de comunități;

Speech motivațional sau de tip TED;

Cui se adresează:

Tehnici de luptă cu anxietatea de a vorbi în public și modalități de 
control al emoțiilor;

Metode de autoevaluare ca speaker;

Antreprenorilor ce vor să-și susțină business-ul și prin public 
speaking;

Tehnici de pregătire discurs, cum te adaptezi publicului și ce structuri 
de discurs sunt potrivite fiecărui tip de audiență;
Cum îți condimentezi discursul prin storytelling, umor, abilitatea de a 
folosi limbajul non-verbal, elemente de carismă, mișcare scenică, 
voce;

Pentru că de prea multe ori ai ratat oportunități de carieră sau de business; 
e momentul să-ți înfrunți anxietatea și să înveți să stăpânești arta 
vorbitului în public! Nu, nu prezentări de business, ci public speaking! 
Pentru că public speaking se învață! Cu profesioniști! 

Poziţionarea ta ca public speaker în piaţa locală;

Public speaking ca și canal de dezvoltare a brandului personal.

Managerilor din zona corporate ce doresc să părăseasca stilul clasic 
de “business presentations” pentru a-și inspira echipele sau pentru a 
vinde mai mult;

De ce Mastering Public Speaking?

Oricărui profesionist ce doreşte să-şi îmbunătățească abilitățile de 
public speaking;

Celor care doresc să inspire, să dăruiască din experiența lor prin public 
speaking.

Programe Companii
MASTERING PUBLIC SPEAKING PUBLIC SPEAKING

1 zi  
(8h/zi)

max. 15
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro
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SPEAK TO INSPIRE 
Programe Companii

Tehnici de memorare a discursului;
Elemente de mișcare scenică;
Cum să te pregătești pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri ce 
urmează unui discurs;

1. Training intensiv de o zi în public speaking (8 ore);

Pentru că liderii conduc prin puterea cuvintelor lor;

De ce Speak to Inspire?

Pentru că a inspira prin discurs și a pune în valoare mesajul pe care îl ai 
de transmis, îți asigură credibilitate și influență!
Totodată, un discurs convingător și inspirațional se construiește cu 
tehnică și exercițiu.

Speak to Inspire este un program avansat de formare în public speaking 
compus din următoarele elemente:

3. O sesiune de coaching 1:1 cu Amalia Sterescu pentru pregătirea 
discursului și un feedback individual post-conferință.

Ce este și ce nu este un public speaker;

Ce vei învăța:

A.Training: Elemente teoretice privind etapele pregătirii unui discurs 

Exerciții și analiză pe baza unor exemple pozitive și slabe de prestație 
în public speaking;
Îți vei identifica motivația pentru public speaking;
Vei parcurge etapele necesare pentru a-ți accelera dezvoltarea 
abilităților de public speaker;

2. O conferință (de tip TED) de 3 ore în interiorul organizației în care vei 
avea ocazia șă-ți împărtășești povestea într-un speech inspirațional 
celorlalți membri ai echipei și vei primi feedback din partea 
participanților;

Vei învăța despre anxietatea de a vorbi în public și cum să o combați;
Vom identifica împreună punctele tale forte și oportunitățile pentru 
un speech inspirațional;
Exercițiu prin care vei identifica personal content, temele de discurs 
preferate, vei stabili care este tipul de audiență în fața căruia vorbești 
în mod uzual, dar vom defini împreună și alte noi tipuri de audiență;
Analiza audienței: colectarea informațiilor, adaptarea discursului la 
nevoile acesteia, tipuri de public;
Sfaturi și trucuri pentru a te conecta și implica mai bine publicul în 
discursul tău;
Cum aduni informațiile necesare pentru a compune un discurs de 
impact;
Diferitele tipuri de structură a unui discurs (importanța introducerii și 
încheierii) - exercițiu practic;
Întegrarea elementelor de suport tehnic precum sunet, imagine, 
conținut video;

8h training  
3h workshop 

max. 15
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro

Cum să identifici starea audienței și impactul vorbitorilor anteriori;

Workshop/ conferință “Speak to Inspire”

Cum să creezi o experiență, un discurs memorabil, folosind povești, 
umor, mesaje cheie;

Cum să obții cele mai bune rezultate dintr-un interviu media sau într-
un panel de discuții;

C.Concluzii pe baza discursului
Te vei întâlni cu publicul față în față și vei primi feedback;

Conferința va fi înregistrată, iar materialele vor fi utilizate pentru ședințele 
de feedback individual. La cerere, Amalia Sterescu poate acoperi 
discursurile de deschidere și închidere a evenimentului.

Acest program este unul intensiv și se adresează managerilor de top 
care doresc să își aprofundeze tehnicile de expunere a mesajului într-
un mod cât mai inspirațional;

Autoevaluarea propriului discurs.

Persoanelor care sunt frecvent în situația de a particpa ca speakeri la 
conferințe și evenimente de orice tip ;

Cui se adresează:

Pregătire vocală și exerciții practice;

Data evenimentului va fi stabilită în avans și va fi comunicată 
participanților în timpul sesiunii de training. Responsabilitatea 
acestora va fi să selecteze tema proprie de discurs, să confirme 
participarea, să pregătească materialul pentru susținere și să 
stabilească în avans sesiunea de coaching pentru pregătire.

Profesioniștilor care trebuie să își reprezinte cu success compania la 
evenimente externe de natură tehnică, în funcție de industrie sau ca 
ambasadori;

Elemente de cod vestimentar pentru un speaker;

Cum să construiești un discurs motivațional pentru echipa ta;

B.Livrarea discursului și tehnici de maximizare a prezenței scenice 

Vei învăța tot ceea ce trebuie să știi despre limbajul tău non-verbal ca 
vorbitor și, de asemenea, limbajul non-verbal al audienței;

Concluzii, sfaturi și trucuri pentru public speaking.

Cum pregătești un discurs pentru TED.

Pregătire mentală;

Vei exersa creând discursuri pe diverse teme pentru publicuri diferite 
precum consiliu de conducere, echipă, audiențe externe etc.;

Ședințele individuale de pregătire și feedback post-conferința „Speak 
to Inspire” vor fi organizate la cerere și susținute de Amalia Sterescu 
prin Zoom sau telefon și durează 1 oră/sesiune.

PUBLIC SPEAKING



Să gestionezi eficient situațiile de performanță sub așteptări și să 
oferi feedback constructive;

Să gestionezi eficient echipe aflate la distanță;

Ești pentru prima dată într-un rol de coordonare al unei echipe? Sau ești în 
plină tranziție la un rol managerial mai complex? Îți înțelegem neliniștea pe 
care ți-o dă realizarea faptului că încă mai ai multe de învățat, iar Managers 
Bootcamp este soluția potrivită pentru tine, aici și acum! 

Managers Bootcamp este un training de management din cadrul 
Academiei Amalia Sterescu, ce-și propune să ajute managerii nou 
promovați, în tranziția lor către un rol de gestionare a echipelor și de a le 
pune la dispoziție cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a dezvolta 
performanța oamenilor din subordine. De asemenea, Managers Bootcamp 
vizează consolidarea abilităților de coaching.

Cursul a fost conceput pentru a fi foarte practic și evidențiază ceea ce face 
un manager, provocările implicate în gestionarea eficientă a performanței 
echipelor din subordine și oferă participanților posibilitatea de a învăța prin 
experiență directă, activități practice, simulări de business și reflecție.

Urmând acest program, noii manageri vor ajunge la o bună înțelegere a 
celor 3 piloni ai unui sistem eficient de management: managementul 
performanței, managementul talentelor și coaching pentru manageri. 
Managers Bootcamp este un program facilitat de către specialiști din 
cadrul  Academiei Amalia Sterescu.

Să îți aliniezi obiectivele individuale la cele organizaționale și să îți 
setezi obiective axate pe rezultate;

Să înțelegi și să aplici modele specifice de competențe atunci când 
gestionezi performanța individuală a oamenilor din subordine;

De ce Managers Bootcamp?

Ce vei învăța:

Să implementezi obiective de performanță clare și concise, stabilite 
pe baza modelului S-M-A-R-T;

Să planifici și să gestionezi întâlniri de echipă eficiente și productive 
axate pe performanță;

Să identifici atât proprii factori motivaționali, cât și pe cei ai propriei 
echipe;

Să dezvolți strategii eficiente de management al talentelor și să 
investești în potențialul oamenilor din subordine;

Să aliniezi obiectivele la nevoile individuale de dezvoltare și să 
construiești un plan eficient pentru dezvoltarea profesională a 
membrilor echipei tale;

Să pui accent pe coaching și feedback pentru îmbunătățirea 
performanței;

Să îți dezvolți abilitățile de coaching și să le aplici în procesele de 
management al performanței;
Să creezi o cultură organizațională bazată pe coaching și leadership, 
care poate exploata potențialul oamenilor;
Să îmbunătățești motivația angajaților și în cele din urmă rezultatele 
obținute.

Cui se adresează:

Managerilor nou-promovați și acting managers care au nevoie să își 
consolideze și să-și îmbunătățească abilitățile de management și 
leadership;
Managerilor cu experiență care doresc să-și perfecționeze diversele 
competențe sau să se familiarizeze cu cele mai noi tehnici de 
management;

Echipelor antreprenoriale care se extind rapid și au nevoie de 
instrumente manageriale adecvate.

Membrilor selectați în programele de Talent Management cu 
potențial de a fi promovați în roluri de conducere;

Programe Companii
MANAGERS BOOTCAMPMANAGEMENTUL ECHIPELOR

2 zile  
(8h/zi)

max. 17
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro
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TEHNICI DE INFLUENȚARE 
ȘI PERSUASIUNE 

Programe Companii
De ce sunt necesare tehnici de influențare și 
persuasiune în situații cu miză ridicată?

Cui se adresează:

Pentru că, în situațiile cu miză ridicată, pierdem controlul emoțiilor și 
adoptăm un comportament non-productiv;

Ce vei învăța:

Cum să îți dezvolți abilitatea de a-i influența pe alții pentru a obține 
rezultatele dorite.

Persoanelor care sunt interesate să își dezvolte un limbaj de impact, 
adaptat la stilul și nevoile de comunicare ale interlocutorilor;

Acest training este facilitat de către specialiști din cadrul Academiei 
Amalia Sterescu. 

Cum să explorezi diverse canale de comunicare, precum limbajul 
corpului, mimica facială și alte indicii non-verbale, limbajul para-
verbal: tonul vocii, ritm, volum etc. pentru a crește impactul 
mesajului livrat;

Profesioniștilor care doresc să își îmbunătățească rezultatele și 
modul în care lucrează în echipe; 

Celor care doresc să își îmbunătățească abilitățile de influențare și 
persuasiune. 

Pentru că lucrurile pe care ni le dorim și rezultatele pe care le obținem 
sunt strâns legate de abilitatea noastră de a-i influența pe 
colaboratorii noștri, fie că vorbim de echipe de proiect, subordonați, 
superiori direcți, clienți sau parteneri de afaceri;

Cum să identifici propriul stil de comunicare și provocările personale 
ce țin de sfera comunicării în situații excepționale;

Pentru că “oamenii fac afaceri cu oameni pe care îi plac și în care au 
încredere”, iar dezvoltarea abilităților de influențare și persuasiune ne 
ajută să ne adaptăm mesajul la nevoile și stilul de comunicare al 
interlocutorilor;

2 zile  
(8h/zi)

max. 20
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro

MANAGEMENTUL ECHIPELOR



De ce Managementul timpului?

Pentru că, în ciuda bunelor intenții și a multiplelor instrumente de 
eficientizare pe care le utilizăm, cedăm din ce în ce mai des în fața 
procrastinării și a întreruperilor;

Ce vei învăța:

Cum să faci diferența dintre a fi ocupat și a fi productiv;

Acest training este facilitat de către specialiști din cadrul Academiei 
Amalia Sterescu.

Cum impactează setul de valori personale modul în care percepi și 
utilizezi timpul;

Cum să îmbunătățești modul în care îți administrezi ședințele și 
Inboxul;

Cum să-ți formezi o imagine realistă a stilului de viață actual, să 
identifici și să-ți stabilești prioritățile, să îți setezi obiective realiste, 
dar și incitante;

Cum să utilizezi cele mai noi tehnici de îmbunătățire a memoriei pe 
termen scurt și lung (citire rapidă, cartografierea minții etc.).

Cui se adresează:

Pentru că trăim într-o epocă în care tehnologiile digitale ne mențin 
conectați 24x7, iar cantitatea de date generată la nivel global se 
dublează la fiecare 24 de ore, punând o presiune enormă pe modul în 
care funcționăm ca indivizi;

Cum să utilizezi instrumente și tehnici specifice pentru tratarea 
urgențelor și prioritizarea taskurilor. Planificare și prioritizare 
(Matricea Eisenhower și Principiul lui Pareto);

Profesioniștilor interesați să își crească productivitatea și modul în 
care abordează sarcinile zilnice, administrarea ședințelor și a 
Inboxului.

Persoanelor care doresc să își îmbunătățească modul în care 
utilizează singura resursă fixă de care dispunem – timpul;

Programe Companii
MANAGEMENTUL 
TIMPULUI ÎN SECOLUL 21 

MANAGEMENTUL ECHIPELOR

1 zi  
(8h/zi)

max. 20
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro



STORYSELLING
Programe Companii

Oamenii de vânzări nu reușesc întotdeauna să aibă cu adevărat 
impact;

De ce Storyselling?

Cui se adresează:

Metodologii de prezentare: Whiteboard, Storyboad, PechaKucha;

Să livrezi prezentări centrate pe nevoile clientului și relevante prin 
intermediul poveștilor și analogiilor;

Cum să stabiliești conexiunea emoțională cu clienții și partenerii de 
afaceri prin intermediul poveștilor.

Ce vei învăța:

Deoarece prezentările clasice de vânzări sunt plictisitoare și nu vă 
diferențiază de concurență;

Să livrezi prezentări personalizate și să te conectezi emoțional cu 
clienții și partenerii de afaceri;
Tipuri de povestiri în vânzări: călătoria eroului, circulare, Muntele, 
Povestea în buclă - când să le folosești pentru a avea cel mai mare 
impact;

Oamenilor de vânzări care doresc să se diferențieze în modul în care 
abordează clienții și își prezintă soluțiile.

Prea multe oportunități sunt pierdute în faza de prezentare 
(poziționarea soluției);
Storyselling este un program facilitat de către specialiști din cadrul 
Academiei  Amalia Sterescu.

1 zi
(8h/zi)

max. 20
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro

VÂNZĂRI



Uneori pare confuz și dificil demersul pe care trebuie să-l desfășori pentru 
a porni pe un drum diferit. Cariera însă este o construcție. Ea necesită 
obiective clare, efort constant, strategii adecvate, dar mai ales implicarea 
ta asumată. Făra un plan concret de acțiune, tranziția în carieră rămâne 
doar un vis, închis într-un sertar.

De ce ce tranziția în carieră presupune strategie?

Ce vei învăța:

Cursul este structurat pe 2 module 
A. Managementul tranziției în carieră  taleîn interiorul organizației

Cum poți influența altfel sistemul înțelegând cum funcționează din 
interior? 

Cum să-ți construiești un plan de tranziție în carieră în interiorul 
organizației?

Vei învăța cum să implementezi programe de ”Career path” în 
organizația ta;

Cum te poți folosi de networking strategic pentru realizarea 
obiectivelor  tale profesionale? 

Cum să măsori eficiența acestora;

B.  Implementarea  programelor de “Career path”

Cui se adresează:

Programul este mai mult decât un training, participanții pot deveni 
creatori de conținut expunându-și în avans cu maximum 10 zile cazul 
personal la office@amaliasterescu.ro, iar facilitatorul va prelua și adresa 
punctual situațiile respective în cadrul sesiunii comune.

Cum să conduci discuții cruciale legate de tranziția în carieră cu 
angajații tăi.

Cu ce te ajută un mentor bun? Când să apelezi la coaching și cum îți 
alegi un coach? 

Profesioniștilor ce își doresc o tranziție în interiorul organizațiilor lor;
Profesioniștilor ce doresc să se poziționeze mai bine în industria/ 
domeniul de activitate;
Liderilor ce doresc să implementeze itinerare clare de carieră pentru 
angajații lor.

Cum îți construiești brandul personal în interiorul organizației tale? 

Programe Companii
MANAGEMENTUL TRANZIȚIEI ÎN 
CARIERĂ 

HR & RECRUTARE

êêêêê

1 zi  
(8h/zi)

max. 20
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro



TEAM BRANDING PENTRU HR    
Programe Companii

Pentru că ești liderul acelei echipe și pentru că nimeni nu o va face în 
locul  tău;

Atunci când echipa ta oferă servicii de calitate conform obiectivelor 
agreate – clienții vor accelera dezvoltarea brandului tău de echipă, vor 
genera și mai mult business și este rolul tău să te asiguri că asta se 
întâmplă;

Antreprenorilor care doresc să deprindă tehnici pentru îmbunătă-
țirea brandului echipelor pe care le conduc;

Vei identifica unde există în prezent diferențe de percepție în raport 
cu imaginea echipei la care aspiri și vei stabili un plan de acțiune;

Vei învăța că este esențial să îți asumi responsabilitatea pentru 
construirea brandului și a reputației echipei tale;

Managerilor cu experiență care doresc să-și consolideze imaginea 
echipelor din subordine;

Pentru că un brand puternic de echipă reușește să influențeze mai 
mult, să atragă bugete și resurse mai mari.

Pentru că poți gestiona o echipă performantă, dar trebuie să 
comunici în interiorul și exteriorul organizației eforturile voastre;

Pentru că un brand de echipă conferă sentimentul de apartenență la 
un grup cu valori comune, un mediu de lucru plăcut și constituie o 
barieră în calea migrării necontrolate a rersurselor umane;

Ce vei învăța:

De ce merită să investești în brandul echipei tale?

Vei descoperi cum să sondezi reputația actuală a echipei tale;

Cui se adresează:

Managerilor nou-promovați și acting managers care au nevoie să își 

Vei învăța cum să creezi echipei tale acces mai rapid către factorii de 
decizie din organizație și cum să identifici acei factori de influență ce 
pot comunica pozitiv despre echipă și rezultatele sale, acei 
profesioniști ce pot funcționa ca suporteri informali.

Pentru că de reputația echipei tale depinde reputația ta ca leader și 
succesul echipei depinde de cum poți tu să îi creezi și promovezi 
imaginea;

Vei învăța să detectezi canalele de comunicare potrivite pentru 
echipa ta și cum să operezi cu un plan de comunicare;

Pentru că un brand personal de lider nu poate fi clădit decât pe o bază 
solidă și a unei echipe cu o individualizare proprie;

Vei deprinde tehnicile organizării unui Team Lab în care să descoperi 
împreună cu echipa ta valorile comune, abilități și competențe care vă 
diferențiază. Veți inventaria poveștile voastre de succes și 
modalitatea prin care acestea să fie comunicate pentru a vă crește 
notorietatea de echipă;

1 zi 
(8h/zi)

max. 23
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro

HR & RECRUTARE

Managerilor din Shared Service Centers dornici să crească ciclul de 
viață al centrului lor și să atragă mult mai mult business din interiorul 
companiei în locațiile din România;
Managerilor de comunități.

îmbunătățească abilitățile de management și leadership;

”Indiferent de investiția pe care o faci în brandul tău personal – ca leader 
într-o organizație ai în față o viziune și în spate o echipă, iar fără una sau 
cealaltă nu putem vorbi de leadership!” – Amalia Sterescu

êêêêê



Uneori pare confuz și dificil demersul pe care trebuie să-l desfășori pentru 
a porni pe un drum diferit. Cariera însă este o construcție. Ea necesită 
obiective clare, efort constant, strategii adecvate, dar mai ales necesită 
implicarea ta asumată. Făra un plan concret de acțiune, tranziția în carieră 
rămâne doar un vis, închis într-un sertar.

Career Lab – proces de introspecție ghidat din care analizăm 
poziționarea ta ca HR professional;

Cum să îți asumi propriul traseu de carieră, în corelație cu cele mai 
recente tendințe globale în domeniul resurselor umane;

Perception Gap – ce înseamnă și cum îl contracarăm?

Cele mai recente tendințe la nivel global și impactul lor în organizația 
ta;
Rolul HR în dezvoltarea resurselor umane – managementul discuțiilor 
cruciale de carieră;

Brandul departamentului HR – cum îl influențăm și cum îl dezvoltăm?

De ce tranziția în carieră presupune strategie?

Ce vei învăța:

Cele mai comune blocaje în dezvoltarea careierei;
Conversații de carieră – Role plays;

Cum să îți dezvolți brandul echipei de HR în cadrul organizației, pentru 
a reduce la minimum problemele de comunicare generate de HR 
Perception Gap;

Planul tău de acțiune. 

Programul are o abordare practică ce se bazează pe exerciții și jocuri de rol 
pentru conversațiile cruciale în carieră.

Cui se adresează:

Acesta este un program conceput pentru profesioniștii în domeniul 
resurselor umane ca suport pentru dezvoltarea brandului echipei de HR, 
pentru gestionarea propriei evoluții în carieră ca profesioniști HR, dar și 
pentru managerierea discuțiilor cruciale de carieră cu angajații.

Programe Companii
MANAGING CAREER TRANSITIONS 
FOR HR  

HR & RECRUTARE

1 zi  
(8h/zi)

max. 20
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro



CORPORATE WELLBEING WORKSHOP 
Programe Companii

Este o serie întreagă de componente de care trebuie să ții cont atunci 
când definești o strategie corporate wellbeing pentru compania din 
care faci parte – cu câte dintre ele ești familiarizat?
Într-o piață în care concurența pe talente este acerbă, corporate 
wellbeing este o strategie pe care fiecare lider dintr-o organizație 
trebuie să o inițieze!

Corporate wellbeing este un curs sub forma unui workshop 
interactiv în care vei afla ce presupune acest concept și cum se 
diferențiază de Corporate Wellness;
Vei deprinde ingredientele unei strategii de Corporate Wellbeing de 
success; 
Vei învăța să îți faci propria “radiografie” de: Career, Social, Financial, 
Physical, Community – Wellbeing;
Vei învăța care sunt aspectele importante din conturarea strategiei 
de Corporate wellbeing;
Vei afla care sunt cele mai noi 5 tendințe în Corporate Worksite 
Wellness.

Ce vei învăța:

De ce merită să investești în brandul echipei tale?

Wellbeing este mai mult decât un program, este un mindset! Este o 
modalitate de a face business, care este inserată în inima și sufletul 
organizației și implică starea de bine a angajaților, clienților și a partenerilor 
de business.

Propunem o dezbatere despre strategii de corporate wellbeing, despre 
adaptarea spațiilor de birouri la nevoile noii generații de angajați, despre 
cele mai recente practici de HR, de reducere a stresului angajaților și 
încurajării stării de bine, despre echilibru la locul de muncă. 

De ce este esențial să asiguri o stare de bine a 
angajaților?

Pentru că a nu înțelege cu promptitudine riscurile pe care le generăm 
nefiind preocupați de starea de bine a angajaților ne expune pur și 
simplu business-urile;
Pentru că angajații demotivați implică absenteism, neimplicare, 
fluctuație mare de personal; 
Pentru că este greșit să crezi că un birou cool decorat, abonamente la 
săli de fitness, yoga, masaje la birou sau mic dejunuri sănătoase 
asigură fericirea angajaților tăi;

4 ore

HR & RECRUTARE

Cui se adresează:

Managerilor;

Responsabililor din departamentele de resurse umane;
Antreprenorilor;

Membrilor selectați în programele de Talent Management cu 
potențial de a fi promovați în roluri de conducere.
Designerilor specializati pe spații office.

max. 23
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro



Cum să înțelegi ceea ce clientul are cu adevărat nevoie și nu neapărat 
ceea ce îți spune;

Cui se adresează:

Pentru că profesioniștii din industria Inside Sales trebuie să își 
îmbunătățească abilitățile de comunicare și persuasiune pentru a 
relaționa eficient și a înțelege cu adevărat nevoile clientului.

Cum să-ți îmbunătățești abilitățile de ascultare activă pentru a 
identifica atât profilul, cât și nevoile specifice ale clienților;

De ce ai nevoie să înveți tehnici pentru a vinde 
eficient prin telefon?

Pentru că “înainte de a vinde” trebuie să câștigi încrederea clientului și 
acest lucru se întâmplă doar dacă înțelegi tendințele industriei, 
contextul în care operează clientul și specificul afacerii lui;

Ce vei învăța:

Cum să identifici factorii de decizie și cum să-ți adaptezi mesajul la 
nevoile lor de business și personale;

Acest training este facilitat de către specialiști din cadrul Academiei 
Amalia Sterescu.

Echipelor de Inside Sales și profesioniștilor de vânzări care doresc să 
își îmbunătățească abilitățile de relaționare cu clienții și partenerii de 
afaceri.

Cum să identifici barierele din calea unei comunicări eficiente la 
telefon și cum să le îndepărtezi.

Programe Companii
CUM SĂ VINZI EFICIENT LA 
TELEFON 

SHARED SERVICE CENTERS

1 zi  
(8h/zi)

max. 20
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro



Programe Companii

Acest training este facilitat de către specialiști din cadrul Academiei 
Amalia Sterescu.

Ce vei învăța: 

De ce să învăț să fac prezentări de business? 

Pentru că, fie că susții prezentări în fața clienților sau a colegilor de 
serviciu, a avea abilități puternice de prezentare este crucial pentru 
succesul profesional;

Să fii capabil să răspunzi calm și cu încredere la întrebări dificile, 
provocări și întreruperi venite din partea audienței;

Pentru că a fi un vorbitor încrezător în abilitățile proprii, puternic și 
autentic este esenţial;

Pentru că vei deprinde în cadrul unui workshop interactiv tehnicile 
necesare unei prezentări cu impact și rezonanță;
Pentru că o prezentare de business bună te va ajuta să vinzi, să 
convingi, să obții și să mobilizezi echipe către acțiune;

Pentru că o prezentare bună de business îți poate deschide multe 
oportunități de carieră;

Să faci prezentări eficiente și de impact, centrate pe specificul 
audienței;
Să cunoști cele mai bune practici utilizate de prezentatorii de succes;
Să-ți adaptezi discursul și mesajele livrate pentru a se potrivi 
contextului și publicului țintă;
Să înțelegi puterea și impactul pe care îl au încrederea în sine, 
determinarea și angajamentul;
Să te simți confortabil chiar și atunci când prezinți fără o pregătire în 
prealabil sau în fața unei audiențe mari;
Să știi cum să folosești în cadrul discursurilor povestiri, studii de caz și 
analogii pentru a le face cât mai memorabile;

Să știi cum să inspiri și să influențezi audiența pentru a produce 
schimbări de mentalitate și comportament.

Cui se adresează:

Tuturor profesioniștilor care doresc să aibă impact atunci când 
prezintă și să nu fie doar cititori de slide-uri.

1 zi 
(8h/zi)

max. 15
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro

SHARED SERVICE CENTERS ÎNVAȚĂ SĂ FACI PREZENTĂRI 
DE BUSINESS 



Ce vei învăța:

O mai bună comunicare interculturală are că rezultat mai puține 
conflicte interpersonale, neînțelegeri și greșeli costisitoare în cadrul 
echipelor de proiect;

De ce trebuie să-ți dezvolți inteligența multi-
culturală?

Pentru că sensibilitatea culturală și conștientizarea diferențelor 
culturale este o competență cheie a secolului 21;

Pentru că lucrăm într-un mediu global, interacționând zilnic cu 
persoane din culturi diferite cu care trebuie să atingem obiective 
comune;

Comunicarea eficientă cu omologii globali contribuie la creșterea 
productivității și creșterea satisfacției clienților;
Acest training este facilitat de către specialiști din cadrul Academiei 
Amalia Sterescu.

Vei învăța nuanțele ce țin de comunicarea interculturală și vei înțelege 
modul în care propria cultură îți influențează deciziile și interacțiunile 
zilnice;
Vei conștientiza propriul profil cultural și vei obține o perspectivă 
detaliată asupra modelelor și cadrelor interculturale în care operezi;
Vei învață să dezvolți strategii pentru îmbunătățirea interacțiunilor și 
comunicării între culturi diferite, o mai bună capacitate de a prezice și 
de a înțelege comportamentele și așteptările colegilor și clienților din 
alte regiuni ale lumii.

Cui se adresează:

Profesioniștilor care fac parte din echipe multiculturale și/ sau 
interacționează cu clienți, parteneri sau furnizori de diferite 
naționalități.

Programe Companii
INTELIGENȚA 
MULTICULTURALĂ 

SHARED SERVICE CENTERS

1 zi  
(8h/zi)

max. 20
cursanți

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro



MANAGEMENTUL LA 
DISTANȚĂ AL ECHIPELOR 

Programe Companii
De ce este diferit managementul în cazul echipelor 
virtuale?

Lucrul de la distanță și cu echipe virtuale a devenit obișnuit în mediul 
de afaceri actual și acest aspect vine la pachet cu anumite provocări 
specifice pentru manageri;
Acest training este facilitat de către specialiști din cadrul Academiei 
Amalia Sterescu.

Ce vei învăța: 

Să-ți îmbunătățești abilitatea de a gestiona echipe aflate la distanță 
pentru a asigura performanța maximă și motivația membrilor 
echipei;
Să încurajezi asumarea responsabilității și comunicarea deschisă între 
membrii echipei;
Să comunici eficient cu echipe virtuale prin telefon, teleconferințe și 
e-mail, fără interacțiuni față în față;

 Control: unde să te implici direct și când să delegi, când și unde 
poți scădea doza de control; depășește problemele culturale;

Concepte abordate:

 Coaching: cum să dezvolți oamenii de la distanță, cum să faci 
coaching cu echipe virtuale.

Liderilor de echipă și managerilor seniori care gestionează echipe la 
distanță/echipe virtuale.

Cui se adresează:

Să gestionezi eficient problemele legate de lucrul pe diferite fusuri 
orare;

 Comunitate: cum să creezi un sentiment de comunitate în 
echipele aflate la distanță sau virtuale; cum să aliniezi loialitățile 
membrilor echipei; să trasezi o viziune și obiective clare;

 Cooperare: cum asiguri cooperarea dintre membrii echipei; când 
să lucrezi împreună și când să lucrezi independent; influențarea 
fără autoritate;
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Să știi să distingi între procesele eficiente și ineficiente;

Ce vei învăța:

Pentru că diferența dintre succesul sau eșecul unui proiect o face 
echipa de proiect, modul în care comunică împreună și în care 
planifică fiecare etapă;

Să creezi o echipă puternică, motivată, cu dorință de succes;

Acest training este facilitat de către specialiști din cadrul Academiei 
Amalia Sterescu.

Să setezi și să comunici obiective clar definite și sarcini specifice 
bazate pe competențele individuale; 

Să fii capabil să evaluezi obiceiurile personale de muncă și să 
minimizezi comportamentele care au un impact negativ asupra 
realizării planului;

De ce Project Management?

Pentru că, atât companiile, cât și liber profesioniștii au început să 
înlocuiască clasicul mod de lucru cu cel pe proiecte;

Să crești eficacitatea și eficiența individuală în cadrul echipelor de 
proiect, accelerarea livrării rezultatelor și să rămâi concentrat pe 
obținerea rezultatelor dorite, în ciuda distragerii, obstacolelor sau a 
dezavantajelor;

Să știi să stabilești prioritățile, să evaluezi importanța relativă și să 
aplici resurse la aceste priorități.

Cui se adresează:

Specialiștilor care lucrează sau conduc echipe de proiect.

Programe Companii
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Pentru că este despre tine. Este o artă, un proces strategic de a te 
marketa pe tine și cariera ta, este cea mai bună investiție în viitorul tău 
profesional.

Tuturor profesioniștilor ce doresc să își atingă țelurile profesionale 
rămânând loiali valorilor și principiilor lor.

De ce este esențial brandul personal?

Membrilor programelor de pepiniere în leadership/talente;

Managerilor de resurse umane sau de management al talentelor în 
organizație;

Cum te poți folosi de public speaking și networking strategic pentru 
a-ți pune în evidență mesajele propriului tău brand; 

Oricărui angajat din mediul corporate ce își propune să promoveze pe 
scara ierarhică și are nevoie să înțeleagă mai bine mecanismele prin 
care își poate cultiva brandul personal în interiorul organizației;

Care este misiunea brandului tău personal – cum o identifici, cum o 
enunți și cum o internalizezi în comportamentele și acțiunile tale;
Care sunt mijloacele tale preferate de comunicare, de exprimare a 
propriului brand către comunitatea brandului tău personal;

Pentru că reflectă și construiește pas cu pas moștenirea ta 
profesională;

Personal branding și Planul tău de carieră – cum le îmbinăm 
armonios? Cum îți vei evalua progresele?

Cum îți cultivi imaginea digitală. Exerciții practice;

Oricărui consultant, coach sau liber profesionist ce dorește să învețe 
cum să-și promoveze mai bine brandul personal către clienții țintă;

Cui se adresează:

Echipelor de ”Talent Pool” din interiorul organizațiilor;

Pentru că te ajută să-ți accelerezi realizarea obiectivului de carieră 
propus;

Ce vei învăța: 

Ce este brandul personal și cum îl poți cultiva;
De ce este necesară introspecția și feedback-ul extern pentru a da o 
direcție brandului tău personal – exerciții practice ghidate, Personal 
Branding Lab;

Pentru că îți dai șansa de a influența mai mult mediul/organizația/ 
comunitatea în care activezi;

Managerilor seniori ce își setează obiective ambițioase de promovare 
în carieră și dezvoltare a brandului personal;
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Pentru că, de multe ori, tumultul zilnic ne împiedică să ne concentrăm pe 
ceea ce este cu adevărat important pentru evoluția noastră în carieră și 
atunci avem nevoie de suportul unui profesionist care să ne ajute să 
accelerăm acest demers, concentrându-ne pe procesele și acțiunile care 
pot face diferența!

Alteori simțim că ne-am abătut de la drumul nostru, nemulțumirea sau 
dorința de schimbare pe care le resimțim în carieră sunt semne că tranziția 
ne dă târcoale. Uneori ne este clară noua direcție – alteori avem nevoie de 
suportul unui profesionist experimentat care să ne ghideze în 
necunoscutul tranziției.

De ce coaching 1:1?

De multe ori ne propunem să fim lideri mai buni pentru echipele noastre, 
pentru business-ul pe care îl conducem și avem nevoie de inspirație și 
motivare, avem nevoie să ne regăsim acea resursă disponibilă care să ne 
dea un sfat în situații de criză sau în situații ce se pot transforma în reale 
oportunități.

Fie că vorbim de tranziții în carieră, accelerarea evoluției tale pe verticala 
sau orizontala unei organizații, fie că vorbim de dezvoltarea ta ca lider ori o 
mai bună vizibilitate în organizație, industrie sau comunitate – personal, te 
pot ghida cu succes în acest demers! 

Programează-ți o sesiune pilot și hai să creionăm împreună drumul tău 
spre nivelul următor!

Your next level coach.

Coaching 1:1
COACHING
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Outsourcing: opțiuni de carieră în industria de outsourcing, tendințe 
generale în industria de outsourcing globală și locală, mijloace de 
motivare a angajaților din industria de outsourcing etc.

De ce Amalia Sterescu?

Pentru că mă diferențiez ca speaker profesionist, prin diversitatea de 
subiecte pe care le pot aborda, datorită experienței mele de 22 de ani, atât 
în mediul corporate, cât și în antreprenoriat. Așadar, pot susține cu ușurință 
discursuri pe teme precum:

Educaţie: networking strategic, aspecte cheie în public speaking, 
branding personal, tranziția în carieră, prima oară manager etc.

Leadership: leadership transformativ, leadership vs. management, 
succesiune în management, eșecul ca accelerator al succesului, 
dincolo de mediocritate, moștenirea leaderilor, leadership 
neautentic, excelența în leadership etc.

Ce mă face un speaker special?

Investesc constant în pregătirea mea ca speaker: m-am instruit 
direct cu John Evans, John Thompson, Dr. Richard Bandler și Paul 
McKenna în public speaking, persuasiune, aplicabilitate NLP în public 
speaking, limbaj non-verbal și alte elemente importante în livrarea 
unui speech;

Speech motivaţional: destinat echipelor de middle și senior 
management, echipelor de vânzări, comunităților de femei, top 
performerilor din organizație etc.

Sunt trainer certificat în public speaking și am instruit peste 1200 de 
profesioniști cum să fie memorabili în fața clienților sau a echipelor 
lor.

Am dobândit o experiență solidă pe scenele diverselor evenimente 
locale și internaționale de business, fiind speaker la peste 100 de 
evenimente, interacționând cu auditorii foarte variate;

Speaker
SPEAKER LA EVENIMENTUL TĂU

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro



Tu ce ai făcut azi
pentru visul tău?
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