
Consultantă   Evaluare  Training Coaching

Prezentarea companiei



pentru
SOLUŢII

SUCCES



CE oferim

CINE suntem

DE CE noi

CE SPUN clientii

CUM lucram



suntem

CINE





Suntem o echipă pasionată de găsirea 
şi aplicarea celor mai performante 
soluţii de învăţare care să îi însoţească 
pe clienţii noştri pe drumul spre succes. 



Misiunea
noastră

Succesul
tău



Ce înseamnă
GEMBA*

*în managementul japonez



Locul în care se creează

Valoare pentru clienţi



Ce simbolizează
sigla noastră*

*un cocor creat prin origami



înţelepciune

longevitate

pace

sănătate

Ce s
imboliz

ea
ză

 co
cor

ii?

învăţare

performanţă



Valorile noastre



Pasiune
Ne entuziasmează
ceea ce facem !

Pasiune+Competentă=Performantă



business

PA
SIU

NE
pentru



Integritate
Spunem lucruri în care 
credem.

Împlinim ce am promis.



I N T E G R I T A T E
Nu există 90% sau 95% integritate. Integritate ai sau nu ai deloc.



Învătăm si ne dezvoltăm 
pentru a contribui la 
frumusetea si bogatia 
vietii.

Evolutie



E v o l u t i e
Creează evolutia !

http://www.flickr.com/photos/grey_butterfly/79332563/


GEMBA
în fapte:



participanti la programele 
noastre în 2008



clienti care lucrează cu noi
al treilea an consecutiv



traineri si consultanti în 
echipa noastră



ani în management, resurse 
umane, vânzări si training

Cu o experientă cumulată de peste



oferim

CE



mpactmpact

Interventii în organizatii

cucu



Dezvoltare

Succes
Leadership   Dezvoltare personală  Teamwork   Vânzări

Consultantă Evaluare Training   Coaching

Solutii

Domenii



Consultantă

Training
Coaching

Solutii integrate:

Evaluare



Consultantă 
si Evaluare



Consultantă

Minte 
deschisă...



C o n s u l t a n tă
Expertiză



Consultantă
STRATEGY

ENERGY

LEARN

ASSESS

LEAPETM VISION

PROFILE TEAM



STRATEGY
Formularea si implementarea strategiei

Strategia “Oceanului Albastru”



VISION
Clarificarea si comunicarea 
viziunii, misiunii si valorilor



ENERGY
Motivarea oamenilor tăi

Cercetare organizatională si actiuni clare



LEARN
Sisteme “la cheie”
de training si dezvoltare
a angajatilor



ASSESS
Centre de evaluare a 
competentelor manageriale
si în vânzări



LEAP
Leadership Effectiveness 
Appraisal Package

ETM
Effective Team Member



PROFILE
Optimizarea deciziilor privind 
resursele umane



LEARN
Optimizarea performatei prin 
lucru în echipă





Programe training

practice

adaptate

dinamice

focalizate

incitante



VÂNZĂRI
TEAMWORK

LEADERSHIP
DEZVOLTARE PERSONALĂ



DEZVOLTAREPERSONALĂ

SUCCES
Putere autentică

MESAJ
Prezentări cu impact

RITM
Managementul timpului

TRAINergy
Abilităti de training

IMPACT
Comunicare  constructivă

IDEE
Inovatie de valoare

PROJECT
Managementul proiectelor



LEADERSHIP
Leadership în 

Actiune

Strategii 
pentru

succes

Dezvoltarea 
Competentelor 
de Conducere

Leadership si 
motivare

Coaching
pentru 
performantă

Conducerea 
echipelor de  proiect



VÂNZĂRI
Negocierea în 

vânzări

Managementul 
vânzărilor

Scara succesului 
în vânzări

Servicii excelente 
pentru clienti

Vânzări: 
abilităti pentru 

avansati

Marketing: 
segmentare si 
pozitionare



TEAMWORK
Divizia noastră de 
Team Building:

www.teambuilder.ro





Coaching

Împlineste-ti visele!

în management

în vânzări

în conducerea 
proiectelor



Echipa ta de proiect?



lucram

CUM



Adăugăm valoare



Adăugăm valoare creând o solutie de 
învătare pentru fiecare partener cu 
care lucrăm.



Cercetăm, aliniem totul cu scopul 
urmărit si îi inspirăm pe participanti să 
treacă la actiune. 



Cercetăm







Noi

DE CE



Gândire strategică



Viteză de reactie



Dedicare



Cunoastere aplicată



Creativitate





ASESOFT International
BCR Asigurari
BrandsOn Marketing
Casa Auto
CD Software
CEFIN
Cabinetul Călin Tatomir
DACIA Groupe Renault
Daedalus Consulting
DC Communication
ENERGO Brasov
EURISKO
Eurobrokers
Eurodata Management
Fondul Româno-German
Genpact
GM Invest
Honda Romania
IVECO Romania

Howard Johnson Plaza Hotel
KM Trust
Lek PharmaTech
Messer Romania
Microsoft Romania
MotorActive
OMV
PAPRIKA
PC Netcom
Producton
Piraeus Bank
RELAD
Romcar Motors
Romkuvert
TeamNet
UniCredit Tiriac Bank
VAE Apcarom
VisionWise
Woodcote Romania
Zentiva















15 Februarie 2007

În atenţia Dlui. Doru CURTEANU, GEMBA Consult

Intâi de toate, MULŢUMESC!

Aceeaşi promptitudine şi corectitudine pe care le-am remarcat pe parcursul programului aţi 
manifestat-o şi la Raportul final. L-am citit atent şi consider că prezintă o viziune obiectivă asupra 
concluziilor la activităţile derulate.

Mă bucur că între noi a funcţionat o bună comunicare, fapt care a generat o stare de spirit 
deosebită ce ne-a făcut să spunem că ''joaca'' noastră (de altfel cât se poate de serioasă prin 
concluziile şi rezultatele obţinute) s-a sfârşit repede, ca orice lucru frumos şi aparte.

Vă mulţumesc în numele tuturor colegilor care v-au plăcut şi v-au apreciat şi vă dorim realizări şi 
succes deplin în tot ceea ce veţi întreprinde!

Cu stimă şi prietenie,

Gabriela Paraschiv 
Director Departament IT – ASESOFT International



Vă propunem 
să stabilim o 
întâlnire.

do
ru

.c
ur
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.ro

Sunati la 0722.260.158
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