Breaking news!
Suntem încântați să vă anunțăm cele mai interesante
schimbări din istoria de 16 ani a DANIS-ului! Astfel,
cu ocazia aniversării DANIS, lansăm o serie de
schimbări importante în oferta de servicii pentru
organizații și manageri.
Aceste schimbări le-am decis deoarece dorim să ne
adaptăm și mai bine cerințelor și nevoilor
dumneavoastră și pentru că dorim să vă ajutăm în
alegerea rapidă a celui mai potrivit Program de
dezvoltare. Ceea ce a rămas neschimbat sunt
aceleași principii de lucru care ne caracterizează:
parteneriatul, dorința de a avea impact și rezultate
reale, apropierea față de clienții noștri. Și, asemenea
partenerilor noștri mai vechi, credem că aceste
schimbări vor fi de bun augur și vor aduce plusvaloare!
”Chiar şi dacă ar fi un proiect complet nou, sunt
convinsă că, prin toate analizele şi metodele lor de
pregătire, proiectul va fi un succes.” Carmen Nicula,
HR Director, FrieslandCampina România
Astfel, toată expertiza noastră am restructurat-o și
am ”așezat-o” într-o serie întreagă de servicii și
Programe relativ standardizate, testate deja, care
vizează următoarele domenii de interes: Echipe,
Training&Dezvoltare, Coaching Managerial, Sisteme
pentru Performanță, Consultanță și Dezvoltare
Organizațională, Cursuri deschise, Selecție.
Vă invităm să accesați pagina noastră de internet
pentru a vedea prezentările succinte ale tuturor
serviciilor noastre: www.danis.ro. De asemenea, vom
fi încântați să ne întâlnim cu dumneavoastră pentru
a vă prezenta în detaliu orice Program v-ar interesa!

Ca să vă stârnim interesul, vă prezentam în acest
newsletter, succint, două Programe extrem de
interesante și cu impact surprinzător pentru
organizațiile și performanțele managerilor implicați:
Programul ”EQteam” – Echipa Inteligentă Emoțional
”Viața noastră organizațională se împarte ”înainte”
și ”după” acest Program!” Dana Chioran,
Operational Manager România,
RoskoTextil,
membră a DBAppareil Group
Programul reprezintă o alternativă profundă la
clasicele team-building-uri, în care, membrii echipei
vor ajunge să-și conștientizeze și să-și cultive
Inteligența Emoțională pentru ca relațiile de
colaborare și coeziune în cadrul echipei să devină și
mai puternice și mai rezistente.
Programul
”Introducere
Comportamentală: Decizii
Irațional”

în
și

Economia
Comportament

Deciziile noastre sunt logice şi raţionale? Avem
control privind influenţelor externe asupra deciziilor
noastre? Adesea credem cu toţii că da! Din păcate,
nu este chiar aşa!
Vă oferim un curs deschis de o zi (sau workshop-uri
in-house) ce îmbină experienţa de lucru cu oameni şi
firme, cu ceva nou şi incitant: Economia
Comportamentală.
Cursul este construit astfel încât să îi ajute pe cei
care trebuie să ia decizii în mod curent (manageri,
oameni de vânzări, cei în legătură cu clienţi etc.) să
înţeleagă „iraţionalitatea” unor factori externi dar şi
mijloace de contracarare.
Dacă am fi perfecţi şi raţionali, acest curs ar fi inutil.
Dacă…

