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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.

”



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!
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Traininguri Open
DIGITAL LEADERSHIPLEADERSHIP

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.

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.

Înțelegerea leadershipului digital și rolul conducerii în era digitală;

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.

Ce vei învăța:

Ce reprezintă transformarea digitală pentru o organizație;

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

Principalele provocări în transformarea digitală; 

Autoevaluare - sunteți pregătit pentru transformarea digitală? 

Înțelegerea procesului de personal branding în mediul digital;
Tehnici pentru crearea unei strategii de brand personal în online;
Construirea propriului plan de acțiune pentru leadership digital;
Social selling.

Persoanelor cu funcții de conducere din cadrul corporațiilor sau 
organizațiilor cu amprentă regională ori globală (HR, IT, Marketing, 
Sales, Business Operations);
Antreprenorilor;
Cadrelor didactice din învățământul superior;
Studenților la programe MBA;

Cui se adresează:

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

1 zi 
(8h/zi)

800 lei - persoane fizice

800 lei + TVA - companii

max. 20
cursanți



Traininguri Open
NETWORKING STRATEGIC  LEADERSHIP

êêêêê

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

De ce Networking Strategic?

Pentru că implică planificare și efort;

 Cum să te ferești de obiceiurile nesănătoase în business networking;

Ce vei învăța:

Cui se adresează:

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

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

Care îți este stilul personal de a face business networking și ce poți 
învăța din propriile comportamente;

Recomandat liderilor interesați în dezvoltarea businessului local;

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

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

 Care sunt etapele unui business networking efectuat cu succes;

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;

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.

Profeșioniștilor aspiranți la roluri profesionale complexe în interiorul 
sau exteriorul organizației;
Antreprenorilor și liderilor de comunități;

1 zi 
(8h/zi)

550 lei - persoane fizice

550 lei + TVA - companii

max. 20
cursanți



1 zi  
(8h/zi)

max. 17
cursanți

Traininguri Open
CHARISMATIC LEADERSHIP LEADERSHIP

Pentru că angajații rareori își părăsesc liderii carismatici.

Pericolele carismei;

Modelul Cat vs. Dog;

Carismă vs. Prezență.

Ce vei învăța:

Managementul brandului personal;

De ce este importantă carisma în leadership;

Ingredientele carismei, competențe esențiale;

Persoanelor cu roluri de coordonare și conducere;

Carisma ca și competență antrenabilă;

Cui se adresează:

“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

Impactul leadershipului neautentic și necarismatic;

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

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

Competențe esențiale ale liderilor de succes;

Persoanelor ce dețin un rol care implică comunicare permanentă cu o 
comunitate sau o echipă;

Și tu poți fi un lider carismatic!

De ce Charismatic Leadership?

Pentru că deși se spune că ne naștem cu carismă, aceasta se deprinde 
și se poate antrena;
Pentru că este un program unic în România, ce are ca scop 
dezvoltarea și antrenarea carismei;
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;

650 lei - persoane fizice

650 lei + TVA - companii



Traininguri Open
MASTERING PUBLIC SPEAKING PUBLIC SPEAKING

êêêêê

Speech motivațional sau de tip TED;

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

Managerilor de comunități;

Metode de autoevaluare ca speaker;

Tehnici de pregătire discurs, cum te adaptezi publicului și ce structuri 
de discurs sunt potrivite fiecărui tip de audiență;

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! 

De ce Mastering Public Speaking?

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

Cum îți condimentezi discursul prin storytelling, umor, abilitatea de a 
folosi limbajul non-verbal, elemente de carismă, mișcare scenică, 
voce;

Poziţionarea ta ca public speaker în piaţa locală;

Ce vei învăța:

Public speaking ca și canal de dezvoltare a brandului personal.

Cui se adresează:

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

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

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

1 zi  
(8h/zi)

max. 15
cursanți

600 lei - persoane fizice

600 lei + TVA - companii



2 zile  
(8h/zi)

max. 17
cursanți

Traininguri Open
MANAGERS BOOTCAMPMANAGEMENTUL ECHIPELOR

êêêêê

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.

De ce Managers Bootcamp?

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.

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

Ce vei învăța:

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 implementezi obiective de performanță clare și concise, stabilite 
pe baza modelului S-M-A-R-T;
Să înțelegi și să aplici modele specifice de competențe atunci când 
gestionezi performanța individuală a 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 planifici și să gestionezi întâlniri de echipă eficiente și productive 
axate pe performanță;

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

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

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

Să pui accent pe coaching și feedback pentru îmbunătățirea 
performanței;

Să gestionezi eficient echipe aflate la distanță;

Să creezi o cultură organizațională bazată pe coaching și leadership, 
care poate exploata potențialul oamenilor;

Să îți dezvolți abilitățile de coaching și să le aplici în procesele de 
management al performanței;

Cui se adresează:

Managerilor nou-promovați și acting managers care au nevoie să își 
consolideze și să-și îmbunătățească abilitățile de management și 
leadership;

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

Managerilor cu experiență care doresc să-și perfecționeze diversele 
competențe sau să se familiarizeze cu cele mai noi tehnici de 
management;

Să îmbunătățești motivația angajaților și în cele din urmă rezultatele 
obținute.

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

700 lei - persoane fizice

700 lei + TVA - companii



De ce ce tranziția în carieră presupune strategie?

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.

Ce vei învăța:

Cursul este structurat pe 3 module. 
A. Managementul tranziției în carieră  taleîn interiorul organizației

Cum poți influența altfel sistemul înțelegând cum funcționează din 
interior? 
Cum te poți folosi de networking strategic pentru realizarea 
obiectivelor  tale profesionale? 

Cum îți construiești brandul personal în interiorul organizației tale? 
Cum să-ți construiești un plan de tranziție în carieră în interiorul 
organizației?

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

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

Alinierea brandului personal la noile obiective de carieră; 
Gestionarea momentelor dificile în faza de start-up;

Cum să măsori eficiența acestora;
Cum să conduci discuții cruciale legate de tranziția în carieră cu 
angajații tăi.

B. Managementul tranziției la antreprenoriat
Planificarea și pregătirea tranziției, resurse și suport necesar;

Elemente de balanță viață personală- viață profesională, bune 
practici.

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.

C. Implementarea  programelor de “Career path”

Redefinirea succesului personal în noul context;

Profesioniștilor ce își doresc o tranziție profesională în interiorul 
organizațiilor lor;

Analiza factorilor de risc;

Cui se adresează:

Profesioniștilor ce doresc să inițieze tranziții către antreprenoriat;

Liderilor ce doresc să implementeze itinerare clare de carieră pentru 
angajații lor.

Profesioniștilor ce doresc să se poziționeze mai bine în industria lor 
sau în domeniul lor de activitate;

Traininguri Open
MANAGEMENTUL TRANZIȚIEI ÎN 
CARIERĂ 

HR & RECRUTARE

1 zi  
(8h/zi)

max. 17
cursanți

650 lei - persoane fizice

650 lei + TVA - companii



Traininguri Open
MANAGEMENTUL BRANDULUI PERSONAL  

êêêêê

De ce este esențial brandul personal?

Pentru că reflectă și construiește pas cu pas moștenirea ta 
profesională;
Pentru că te ajută să-ți accelerezi realizarea obiectivului de carieră 
propus;

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

Cui se adresează:

Membrilor programelor de pepiniere în leadership/talente;

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;

Ce vei învăța: 

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

Cum îți cultivi imaginea digitală. Exerciții practice;

Echipelor de ”Talent Pool” din interiorul organizațiilor;

Ce este brandul personal și cum îl poți cultiva;

Managerilor seniori ce își setează obiective ambițioase de promovare 
în carieră și dezvoltare a brandului personal;

Care sunt mijloacele tale preferate de comunicare, de exprimare a 
propriului brand către comunitatea brandului tău personal;

Care este misiunea brandului tău personal – cum o identifici, cum o 
enunți și cum o internalizezi în comportamentele și acțiunile tale;

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.

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

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

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

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

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

1 zi  
(8h/zi)

max. 15
cursanți

650 lei - persoane fizice

650 lei + TVA - companii



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

Cere o ofertă personalizată la 

sales@amaliasterescu.ro



Tu ce ai făcut azi
pentru visul tău?
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