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AGENDA
Curs Process Communication Model
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SCURTĂ DESCRIERE ȘI AGENDĂ

PROCESS COMMUNICATION MODEL îi va ajuta pe participanți să
se cunoască mai bine pe ei, pe cei din jurul lor, astfel încât să
faciliteze procesele de negociere, vânzare, relații cu clienții,
relațiile din interiorul companiei.

Agenda cursului este organizată pe 3 zile, astfel:

Ziua I

v Introducere în Process Communication Model: ce este PCM,
cum a apărut, aplicabilitățile și rezultatele modelului;

v Setarea așteptărilor: calibrarea cursului (a studiilor de caz și a
componentei practice) la nevoile participanților;

v Neuroștiința și Sisteme perceptuale: înțelegerea modelului prin
care oamenii își reprezintă mental realitatea și identificarea celor 6
sisteme perceptuale descoperite de dr. Kahler (gânduri, opinii,
emoții, acțiuni, reacții, reflecții);

v Arhitectura personalității și Tipuri de personalitate: definirea și
înțelegerea celor 6 tipuri de personalitate care alcătuiesc structura
personalității noastre;

v Personality Pattern Inventory – participanții primesc rezultatele
chestionarului care indică structura personalității fiecăruia.

Ziua II

v Stiluri de management: prezentarea celor 4 stiluri de
management, cu avantaje si dezavantaje specifice, in relație cu
fiecare Tip de personalitate;

v Moduri de comunicare: descrierea celor 5 energii (cuvinte, ton,
gestică, mimică, postură), folosite de oameni în comunicare și
corelarea lor cu Tipurile de personalitate;

v Canale de comunicare: calibrarea diferitelor Moduri de
comunicare anterior descrise, pentru a avea parte de comunicare
si relaționare eficiente;

v Preferințe de mediu: descoperirea mediilor preferate și a celor
lipsite de productivitate, pentru fiecare Tip de personalitate;

v Motivație și Nevoi psihologice: descoperirea celor 8 motivatori
psihologici fundamentali și corelarea lor cu fiecare Tip de
personalitate.



Pr
op

un
er

e 
pr

og
ra

m
SCURTĂ DESCRIERE ȘI AGENDĂ

Ziua III

v Fazarea: înțelegerea dinamicii ce guvernează modificările și evoluția
comportamentelor noastre și a Nevoilor psihologice;

v Secvențe de stres / Managementul conflictelor: înțelegerea celor
3 secvențe de stres specifice fiecărui Tip de personalitate și
descoperirea celor mai eficiente moduri de a gestiona potențiale
conflicte;

v Strategii de intervenție: înțelegerea abordărilor comunicaționale și
de management, potrivite în funcție de fiecare structură de
personalitate.

Trainer

ANDREEA BĂDESCU

Andreea este creativă și empatică, trăsături pe care le-a valorificat timp
de 11 ani în corporații multinaționale, în funcții de Customer Care,
Vânzări și Business Development. Interesul ei pentru oameni şi
dinamica echipelor s-a transformat în fascinaţie pe parcursul celor 2
proiecte de fuziune în care a fost implicată (HVB –Țiriac și HVB Țiriac-
Unicredit). Din 2014 este mentor pro-bono în proiectul Innovation Labs -
un accelerator de business care sprijină tinerii antreprenori în
demersurile lor de a crea produse și servicii creative, pentru o lume mai
bună.

Experiența Andreei
Andreea a creat, dezvoltat şi implementat produse personalizate de
management al lichidităților pentru clienți internaționali, a fost membru în
echipa de integrare în fuziunile HVB-Banca Țiriac și HVB Țiriac -
Unicredit, continuând cu proiecte de business development.
După tranziția la cariera de trainer și consultant, Andreea a susținut
cursuri de dezvoltare personală, comunicare și dezvoltare a echipelor,
folosind instrumentul Process Communication Model® către
reprezentanți din partea unor companii precum Ipsos, DTZ, Telekom,
Euroweb, IB Cargo, Petrom, Raiffeisen, Autonom Rent a Car, Actavis,
Oracle.


