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EDUCAȚIA
este LIBERTATE
Fiecare curs pe care îl urmezi te îndrumă către o poveste pe care vrei să o începi. Fiecare pas
pe care îl faci te îndrumă către o direcție pe care ai ales-o. Training-urile Creative te ajută să
îți urmezi visurile, oricât de sus vrei să ajungi. Ținem pasul cu tot ce este nou, îndrăznim să
inovăm și aducem profesioniști care știu că educația nu se limitează la un set fix de
cunoștințe.
Creative Business Management este o agenție de training
specializată în soluții practice și eficiente pentru
problemele de comunicare, marketing sau de management
ale oricărei firme.
De mai bine de 7 ani lucrăm cu peste 200 de companii
pentru care am livrat programe de training, ajutându-le să
își dezvolte activitatea.

De ce suntem altfel?
Suntem creativi. Identificăm domenii noi de activitate și
ne adaptăm lor prin cursuri practice. Cu ajutorul
specialiştilor aducem cunoștințe noi care au rolul de a ne
ajuta cursanții să depășească barierele conformismului și
să inoveze în domeniul în care lucrează.
Înțelegem piața și nevoile cursanților noștri. Evaluăm
permanent problemele cu care se confruntă angajatorii și
firmele care activează pe piața românească. Înțelegem că
fiecare domeniu și fiecare firmă are probleme specifice și
adaptăm cursurile pentru fiecare dintre companiile cu care
lucrăm.
Lectorii noștri sunt, înainte de toate, specialiști
în domeniile în care predau. Ei sunt la curent cu
schimbările tehnice sau legislative și pot oferi în mod
constant o soluție pentru noile provocări ale domeniului în
care activează.

Colaborarea noastră nu încetează după curs.
Suntem prezenți pentru cursanții noștri prin oferirea de
feedback pentru proiectele lor. Suntem aici pe termen lung
pentru a oferi noutăți din fiecare domeniu și pentru a
completa cunoștințele dobândite de fiecare cursant cu
noutăți sau cursuri complementare.
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ACREDITĂRI și CERTIFICĂRI
La Creative dobândești cunoștințele de care ai nevoie să performezi în domeniul tău de
activitate. Noi te ajutăm să înțelegi mai bine noutățile și să te adaptezi în permanență
trendurilor. Experiența în sala de curs este dublată de certificările pe care ți le oferim ca
dovadă a absolvirii programelor noastre de formare.
DIPLOMA DE PARTICIPARE Creative
Se obține la finalul tuturor cursurilor și este
certificarea participării tale la programul de
training ales.

DIPLOMA ANC
Creative Business Management este furnizor
autorizat de formare. Acest statut oferă
posibilitatea de a emite certificate acreditate
de ANC (Autoritatea Națională pentru
Calificări) și recunoscute de Ministerul Muncii
și Justiției Sociale și de Ministerul Educației
Naționale.
La ce folosește un certificat ANC?
- Pentru a face dovada specializării într-un
domeniu
- La înființarea unei societăți sau PFA cu
domeniul de activitate înscris pe diplomă
- Competențele înscrise pe certificat pot fi
trecute în încadrarea juridică a fișei de
angajat (carte de muncă)
- Pentru obținerea unui punctaj suplimentar
în cazul accesării proiectelor cu finanțare
europeană, atunci când este nevoie de
dovada studiilor în domeniu.

DIPLOMA ISOC
Agenția noastră este partenerul oficial al
International School of Communication în
România. La finalul cursurilor realizate în
parteneriat cu ISOC, participanții primesc o
diploma emisă de agenția de training
britanică.
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Cursuri în orașul tău
Cursurile susținute de Creative Business Management
sunt flexibile și adaptabile oricărui tip de organizație.
Pentru grupuri de peste 15 persoane putem veni în
orașul tău pentru a susține un training adaptat nevoilor
specifice organizațiilor.

Cu ajutorul partenerilor locali, suntem
prezenți cu programe de training în orașele:

CLUJ

CONSTANȚA

TIMIȘOARA

BRAȘOV

CHIȘINĂU

Cere o ofertă
personalizată pentru
cursul tău și noi venim
cu o propunere adaptată
nevoilor de formare!
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CURSURI DE

COMUNICARE
Strategii practice de PR
PR Digital
Etichetă și protocol în afaceri
Planificarea și organizarea evenimentelor
Inițiere în copywriting și content writing
Marketing emoțional
Comunicare Organizațională
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Strategii practice de PR
Cursul de Strategii practice de PR prezintă elementele de bază ale unei industrii în
permanentă schimbare ajutând cursanții să facă diferența între relațiile publice şi alte
domenii cu care este adesea confundat. Vei afla care sunt tehnicile de bază pentru a
promova eficient un produs sau o companie dar şi care sunt instrumentele necesare pentru a
integra ideile creative într-o campanie de PR cu rezultate vizibile.

Durata cursului
16 ore
Acreditare
Competenţe
antreprenoriale

s
cur

ACR

AT
EDIT

Ce înveți la curs?

Trainer


Cum să stabilești obiectivele unei
campanii de Relații Publice și cum să
identifici publicul țintă

Bianca Preda este fost jurnalist cu o bogată
experienţă în activitatea de PR. De peste 12
ani coordonează şi implementează strategii
de comunicare menite să aducă mesajele
companiilor mai aproape de publicul lor.
În activitatea sa a gestionat numeroase
campanii şi evenimente, atât în domeniul
economic, cât şi în cel social şi politic. În
prezent, Bianca coordonează echipele de
comunicare strategică ale clienţilor
agenţiei şi livrează cursuri inspirate din
activitatea proprie.


Să cunoști care sunt strategiile și tacticile
ce stau la baza campaniilor de Relații
Publice

Să utilizezi canalele clasice și social
media potrivite în funcție de publicul tău și
de tema campaniei

Să stabilești un buget de PR realist și
eficient

Care sunt noțiunile de bază în realizarea
unui text de PR și cum să alegi canalele de
comunicare potrivite

Să realizezi o monitorizare de presă și un
raport de evaluare al campaniei

Bianca este membru al International Public
Relations Association, cea mai importantă
organizație a profesioniștilor în domeniul
comunicării.


Cum să eviţi clişeele şi cum să
compensezi lipsa unor bugete mari de
promovare prin creativitate.
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PR Digital
Trăim într-o eră digitală care ne dictează obiceiurile de cumpărare. Alegerea unui produs este
condiționată de aderarea la un mesaj și nu neapărat de calitatea acestuia. Efectele vizuale și
modul în care susțin ele o nouă realitate sunt doar câteva teme pe care trainerul cursului de PR
Digital le abordează în cele două zile. Programul este conceput pentru a fi ușor accesibil
oricărei persoane pasionate de mediul online, juniorilor în PR care doresc să se perfecționeze
și oamenilor de marketing care vor să integreze în mod eficient strategii de promovare.

Durata cursului
16 ore
Acreditare
Competenţe
antreprenoriale

Ce înveți la curs?

Care sunt canalele de comunicare digitală

Cum integrezi campaniile de marketing
digital cu cele de comunicare

Cum să targetezi publicul din mediul
online

Ce mesaje să folosești, în funcție de
mediile de comunicare

Cum planifici eficient o campanie

Care sunt resursele de care ai nevoie
pentru a începe o campanie în online

Tips & Tricks în colaborarea cu bloggerii

Exerciții de creativitate în online

Exemple de activări creative

Care este bugetul potrivit pentru o
campanie online

Modalități de evaluare: Cum transformăm
„clicks, likes, shares” în lead-uri și
vânzări.
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Cursul de PR digital îți arată cum poți să
treci granița spre sufletul consumatorului
prin metode ușor de aplicat și fără costuri
mari.
Scopul cursului este să păstreze principiile
clasice ale PR-ului, dar să le reinventeze
și să le adapteze noilor forme de
comunicare.
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Etichetă și protocol în afaceri
Într-un mediu competitiv de business, normele de etichetă devin esențiale pentru a ne diferenția
față de concurență. Atenția la detaliu sau cunoașterea cutumelor etnice și culturale pot
transforma o simplă conversație într-o afacere de succes. Cursul de Etichetă şi protocol în
afaceri este creat special pentru cei care cred că eleganța în comportament ne definește ca
oameni și profesioniști.
Cursul este recunoscut de către Asociația Română de Protocol și Ceremonial. La finalul
cursului te poţi înscrie într-un grup dedicat profesioniștilor în domeniu pentru a continua să
beneficiezi de informații din partea lectorului și să împărtăşeşti experienţe proprii sau best
practice.

Cristina este o persoană agreabilă, a fost mai mult decât un lector.
A avut răspuns la orice întrebare, situaţie, ne-a dezvăluit multe din
trucurile folosite de ea, a dezbatut în detaliu fiecare punct al
cursului. Sunt încantată că am petrecut un sfârşit de săptămână
foarte agreabil.
Dora Claudia Oprina - antreprenor
Durata cursului
14 ore

Ce înveți la curs?

Trainer


Care este diferența între etichetă, protocol
și ceremonial.

Cristina Turnagiu Dragna este antreprenor
și consultant în comunicare și image
management, cu expertiză de peste 15 ani
în construirea de mărci și campanii în
domeniul industriilor de lux (design,
beauty, luxury goods & accomodation /
travel). În ultimii 8 ani și-a orientat atenția
către domeniul etichetei, protocolului și
ceremonialului, în care s-a specializat.


Cum creăm prima impresie? Prezentările
și salutul în context social și formal

Care sunt dress-code-urile acceptate
pentru fiecare tip de eveniment.

Normele de ierarhie și precădere. Care
este legislația care le guvernează?

Reguli de comunicare verbală și non
verbală

Comunicarea paraverbală: volumul,
tonul, inflexiunile, pauzele, registrul,
intonaţia, ritmul.

Cum gestionăm cadrul întâlnirilor sociale

Cristina este editorialist al Etiquette
Magazine, gazda emisiunii Etichetă și
Comunicare în afaceri la postul TV de
business Canal 33 România și secretar
general al Asociaţiei Române pentru
Protocol și Ceremonial.


Care sunt normele de etichetă la masă,
în cadrul ceremoniilor oficiale sau a
dineurilor

Eticheta cadourilor de business.
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Planificarea și organizarea evenimentelor
Cursul de planificare și organizare a evenimentelor prezintă, pas cu pas, care sunt elementele
principale în arhitectura evenimentelor de business și private. Cursul te va ajuta să creezi
concepte de evenimente şi să găseşti elemente potrivite pentru a crea efectul wow pentru
invitaţi. Îţi vei însuși cunoștințele necesare pentru crearea unui concept al evenimentului cu
impact real, adaptat la condițiile pieței și la nevoile publicului. Participanții vor afla despre
ultimele tendințe și cele mai noi tehnici de comunicare, dar și despre modul în care le pot folosi
pentru a-și mări potențialul de promovare al fiecărui eveniment.

Recomand cursul de organizare a evenimentelor tuturor celor care vor să
cunoască etapele și tehnicile necesare în organizarea unui eveniment de succes,
indiferent de tipologia acestuia. Informaţiile foarte bine structurate,
interactivitatea cu cei prezenţi în sală și umorul Biancăi Preda au făcut cursul
foarte interesant. În plus, exemplificările din viaţa cotidiană a unei agenţii de
PR cu experienţă reprezintă nestemata pe care nu o poţi găsi oriunde.
Andreea Tălmăcel

Durata cursului
15 ore
Acreditare
Organizator de
târguri și expoziții,
cod COR 243210

Ce înveți la curs?

Trainer


Cum să creezi conceptul evenimentului și
să identifici publicul țintă

Cursul de "Planificarea şi organizarea
evenimentelor" este susţinut de lectorul
Bianca Preda de 7 ani. În această perioadă,
peste 600 de persoane au absolvit cu
succes programul de training, cei mai
mulţi dintre aceştia alegând o carieră de
organizator de evenimente. Cursul de
organizator de evenimente a depăşit 55
de ediţii şi este singurul program de
training de pe piaţă care pune bazele
teoretice şi practice ale domeniului,
oferind în acelaşi timp o acreditare
specifică, recunoscută la nivel naţional şi
internaţional.


Cum să proiectezi evenimentul prin
identificarea temelor, a obiectivelor,
realizarea bazelor de date cu invitați,
parteneri și jurnaliști

Cum să planifici evenimentul și să
contactezi sponsorii și partenerii media

curs

T
ACREDITA


Cum să livrezi evenimentul și care sunt
activitățile și responsabilitățile în timpul
desfășurării acestuia

Care sunt acțiunile post eveniment și de
ce trebuie să ții cont.

Care sunt elementele principale și
etapele organizării evenimentelor.

Care sunt tehnicile de promovare și cum
să realizezi planuri de comunicare

Cum să evaluezi evenimentul în funcție de
obiectivele setate.
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Inițiere în online copywriting și content writing
În ziua de astăzi, conținutul este peste tot în jurul nostru. De la video de prezentare, pagini de
vânzare, email-uri, bloguri, cataloage de produse, bannere sau aplicații mobile, absolut toate
sunt mijloace de comunicare între branduri și consumatori.
Indiferent de specificul afacerii sau de domeniu, cu siguranță un copywriter specializat în
conținut online ar aduce un plus de valoare. La Cursul de Inițiere în Copywriting și Content
Writing vei dobândi experiența teoretică și practică necesară pentru a pune bazele unei strategii
de content marketing și a ști ce să scrii pentru a obține rezultatele dorite.

Durata
cursului
15 ore

Ce înveți la curs?

Trainer


Ce înseamnă content marketing, content writing și copywriter

Cătălin Ionașcu este pasionat de
scris și a ”creat” primul său text la
vârsta de 7 ani, iar de atunci nu s-a
mai lăsat de acest obicei. A ales
drumul marketing-ului online în
2011, iar din 2017 a înființat agenția
Romanian Copywriter, una din cele
mai competitive agenții specializate
exclusiv în redactare de conținut din
România.


Care sunt pașii de realizare a unei strategii de content marketing

Cum să realizezi profilul publicului țintă

Ce înseamnă noțiuni precum: plan editorial, cuvinte cheie, brief
de creație, concept, mesaje, campanii PPC Marketing, SEO și
multe altele

Reguli de SEO în Content Writing

Cum scrii conținut pentru website și magazin online

Cum creezi un plan editorial pentru blog;

Cum structurezi conținutul pe un landing page

Cum creezi un plan editorial de Facebook;

Cum creezi mesajele pentru o campanie PPC Marketing
(Facebook Ads, Google AdWords).

Portofoliul lui Cătălin cuprinde peste
250 de companii românești și
internaționale și peste 600 de ore de
training în domenii precum marketing online, copywriting și content
writing.
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Marketing emoțional
Construcția unui brand integrează tot mai mult mesaje și valori cu care se identifică acesta.
Cea mai mare provocare a comunicatorului actual este să găsească acele mesaje care vor
determina în mintea consumatorului o reacție emoțională și care îl vor face să acționeze
imediat în raport cu acel brand.
Cumpărăturile nu mai sunt un rezultat al balanței între calitate și preț ci un simplu impuls
emoțional, determinat de mesaje cheie pe care le regăsim în toate mediile de comunicare.
Începând cu ambalajele de produs, până la celebrele pisici din social media, totul are un
resort emoțional. Într-un curs inovativ în domeniul comunicării descompunem tipologia
consumatorului pentru a înțelege mai bine mecanismele care stau la baza strategiilor
eficiente de comunicare emoțională.

Durata cursului
14 ore

Ce înveți la curs?

Mecanismele de bază ale marketingului
emoțional

Cum să identifici tipul de consumator

Resorturile emoționale ale consumatorului

Timpul, fericirea și ironia. Când le folosim și
care este cumpărătorul lor?
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Cursul este structurat în module pentru o mai
bună înțelegere a aplicațiilor teoretice. Fiecare
modul este exemplificat prin studii de caz și
campanii autohtone și internaționale
La finalul cursului vei ști :

Care sunt principalele mesaje emoționale pe
care trebuie să le integrezi într-o campanie


Cum stabilim identitatea emoțională a
brandului


Cum amplifici rolul unui mesaj prin imagini


Care sunt canalele de comunicare pe care
le poți folosi


Care sunt cele mai potrivite canale de
transmitere a mesajului emoțional


Cum să creezi o strategie de marketing
emoțional


Tone of voice într-o campanie emoțională

Cum setezi mize în loc de obiective
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Comunicare Organizațională

Cultura organizațională este la fel de vie precum organismul uman. Ea dictează atitudini și
acțiuni ale oamenilor angrenați în procesele organizaționale iar lipsa ei poate duce la un eșec
al managementului. Cunoașterea procedurilor de comunicare organizațională într-o
companie este VITALĂ indiferent de tipul, dimensiunea sau domeniul de activitate al
acesteia. Rolul ocupat de cultura organizațională și comunicarea ei ar trebui să fie atribuit
departamentelor de comunicare dar, în realitate, este unul pur managerial.

Cum stabilim o cultură a organizației ?

În urma trainingului vei învăța:


Cine ar trebui să se implice în comunicarea

1. Să identifici modul de lucru al organizației

organizațională?

Care sunt fluxurile și procedurile de comunicare în

cadrul organizației?

Care sunt ierarhiile prestabilite și gradul de acces la

informații?

Cum gestionăm conflictele interne înainte ca ele să se

soldeze cu demisii sau crize de comunicare?
Toate aceste întrebări își vor găsi răspunsul în cadrul unui
curs complex de comunicare organizațională susținut de
către trainerii Creative Business Management. Pe parcursul
a două zile de curs vom identifica ADN-ul unei companii și
modul în care acesta este structurat. Pe baza informațiilor
dobândite, vei şti cum să creezi tipare de comunicare și
fluxuri de lucru pentru ca nevoile fiecărui angajat să fie luate
în calcul și înţelese de către management.

2. Să identifici rolurile principale în organizație și
atribuțiile deținătorilor lor
3. Să faci un audit de comunicare
4. Să realizezi structura unui plan de comunicare internă și
a unor fluxuri periodice de comunicare
5. Să setezi strategii pe termen mediu și lung de
comunicare internă
6. Să identifici și să promovezi valorile strategice ale
organizației în rândul angajaților
7. Să urmăreşti modul de distribuire a mesajelor în
companie.

Cere o ofertă personalizată pentru cursul tău
și noi venim cu o propunere adaptată
nevoilor de formare!
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CURSURI

RECUNOSCUTE
INTERNATIONAL
Strategic Event Management
Advanced Communications & PR Strategy
Internal Communication
Public Speaking
Wedding Planning, Styling si Design
Wedding Venue Coordination
Special Event Planning si Design
Wedding & Event Planning
Certificate in Event Planner
Event Design
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International School of Communication
Creative Business Management este partener autorizat al International School of
Communication, unul dintre cele mai importante centre de training din Marea Britanie.
Alături de Londra și Dubai, București este un nou centru în care cursurile predate de experți
britanici sunt livrate în aceeași formă și calitate.

Compania britanică este recunoscută la nivel internațional
pentru clienții săi, printre care se numără 2 prim miniștri,
12 membri ai familiilor regale din întreaga lume, 50 de CEO,
75 de miniștri, 120 de parlamentari și peste 10.000 de
profesioniști în comunicare din 50 de țări.

Ce beneficii ai dacă urmezi un curs ISOC în Bucureşti


Participi la un program de training

internaţional fără a te deplasa în altă
țară;

Conceptul cursurilor ISOC este unic pe piața de training în
comunicare din România și se poziționează la un nivel de
predare avansat. Trainingurile sunt susținute în limba
engleză și abordează noțiuni strategice care ajută
specialiştii în comunicare să crească cu succes
organizațiile în care activează.


Obții informații cu privire la
strategiile de comunicare
implementate de organizații globale;

La finalul acestor cursuri, cei prezenți obțin o diplomă din
partea International School of Communication care atestă
participarea la programul de training.


Networking cu alţi specialiști în
comunicare prezenți la curs.
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Strategic Event
Management

Advanced
Communications &
PR Strategy

Cursul îşi propune să ducă activitatea de
organizare de evenimente la un nivel
strategic.

Strategiile de comunicare sunt esențiale
pentru orice brand care aspiră să își
consolideze imaginea și să își fidelizeze
publicul.

Pe parcursul celor 8 ore de curs, trainerul va trece prin
cele mai importante informaţii legate de setarea corectă
a strategiei evenimentului, oferind exemple personale din
activitatea de peste 25 de ani în cele mai importante
instituții ale guvernului britanic. Această abilitate îţi va
folosi să abordezi cu profesionalism organizarea
evenimentelor, atât în raport cu clientul cât şi cu furnizorii.

În lipsa unei strategii bine realizate, multe companii pierd
contactul cu audiența și eșuează în procesul de a se adapta
nevoilor publicului. Trainerii ISOC prezintă metode și studii
de caz prin care specialiștii în domeniu și antreprenorii vor
înțelege rolul unei strategii în procesul de comunicare.

Ce vei învăţa la curs?

Vei afla cum să stabileşti strategia pentru a te asigura că

există profit în urma evenimentului.

Vei învăţa cum să setezi o strategie de evenimente care

să promoveze un brand şi să ajute la atingerea
obiectivelor de business.

Vei învăţa cum să coordonezi echipele implicate în

organizarea evenimentului și ce trebuie să faci în calitate
de moderator al unui eveniment.

Vei utiliza metode noi de implementare, folosite deja de

Ce vei învăţa la curs?

Să analizezi, să proiectezi şi să prioritizezi interesele

publicului.

Să selectezi canalele cele mai eficiente pentru mesajul

tău.

Să efectuezi un audit al proceselor de comunicare şi o

analiză a situaţiei existente în cadrul organizaţiei.

Să elaborezi mesaje eficiente şi să realizezi o poziţionare

precisă pentru organizaţie.

Să reuneşti totul într-o strategie de comunicare clară,

concisă şi integrată.

profesioniştii din Marea Britanie.
Cui se adresează?
Cursul este structurat în module, fiecare concentrându-se
pe un anumit set de concepte cheie și abilități necesare
unui event planner de succes. În fiecare modul sunt
prezentate noțiunile principale referitoare la regulile de
bune practici, fiind urmate de activități interactive de
învățare: workshopuri, discuții, studii de caz și jocuri de rol.
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La cursurile organizate în parteneriat cu International
School of Communication participă manageri de
comunicare, responsabili ai activităților de marketing și
PR din cadrul companiilor multinaționale dar și event
planneri și freelanceri care doresc să își adauge o
dimensiune strategică activității lor. La finalul cursurilor
fiecare participant primește o diploma de participare
emisă de International School of Communication.
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Internal
Communication

Public
Speaking

Comunicarea internă a devenit unul dintre pionii
principali în procesul de eficientizare a activității
angajaților. Ea poate rezolva probleme majore
ale angajatorilor cum ar fi retenția forței de
muncă și motivarea ei.

Abilităţile de Public Speaking sunt fundamentale pentru a avea succes în plan
profesional şi în viaţa publică. De aceasta,
aducem, în premieră în România, un trainer
internațional în domeniul discursului public.

Absența unei comunicări interne duce, în schimb, la
fluctuația personalului și o slabă calitate a muncii.
Trainerii ISOC livrează un curs complex, care integrează
strategia de business și procesele interne de comunicare
într-o filosofie generală a brand-ului. Cursul este o
premieră în trainingul de comunicare din România.

Cursul este realizat în parteneriat cu International School
of Communication și respectă programa internațională a
renumitei organizații printre ai cărei absolvenți se numără
miniștri și membri ai Caselor Regale din întrega lume.
Programul de training susținut de ISOC ajută cursanții să
livreze prezentări simple, clare și convingătoare și să le
susțină eficient, indiferent de situație.

Ce vei învăţa la curs?

Vei afla care sunt principiile strategice şi raţionale ale

comunicării interne.

Vei şti să creezi strategia de comunicare internă pentru

organizaţia pe care o reprezinţi.

Vei putea să realizezi sisteme organizaţionale şi un plan

practic de acţiuni pentru comunicarea internă.

Cui se adresează?
Cursul intensiv de o zi de Public Speaking se adresează
celor ce au nevoie să dobândească abilitățile esențiale
de a vorbi în public. Cursul este util și pentru cei care vor să
depășească tracul de a vorbi în public:


Vei învăţa să lansezi proiectele de comunicare internă în


Persoanele care dețin poziții de management sau

toate mediile şi platformele importante utilizând un set
util de tehnici.

middle management, directori executivi, diplomați,
vedete sau persoane cu vizibilitate publică.


Vei şti să creezi, să gestionezi şi să implementezi


Reprezentanții companiilor și agenţiilor pentru

campaniile şi programele de comunicare internă.

Vei învăţa să promovezi implicarea angajaţilor şi

vizibilitatea echipei manageriale.

pregătirea pitch-urilor.

Consultanții în pregătirea prezentărilor tehnice.

Purtătorii de cuvânt în pregătirea conferințelor.
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Organizarea unei nunți este arta creării
unei emoții care să dureze o viață întreagă.
Business-ul organizării de nunți stă în monetizarea acestui efort incredibil

Organizarea de evenimente private a devenit o activitate care ocupă business-urile de event planning cu normă întreagă. Un
întreg mecanism de funcționare se țese în jurul evenimentelor cu impact major în viața clienților și acest lucru se
transformă în ceea ce numim „industria organizării de nunți”. Pentru a face față acestei industrii, organizatorii de
evenimente trebuie să fie pregătiți, competitivi și creativi.
Creative Business Management a lansat, în premieră pentru piața din România, o serie de cursuri avansate de organizare a
evenimentelor private care îi va ajuta pe viitorii cursanți să transforme un hobby într-o afacere bine plătită. Cursurile sunt
livrate prin intermediul unui Campus Virtual de către cea mai importantă instituție de training acreditată în domeniu din
Marea Britanie, International Wedding Planning Academy.
În calitate de partener al International Wedding Planning Academy, Creative Business Management a lansat în România 6
dintre cele mai căutate cursuri la nivel internaţional.

Wedding Planning, Wedding Venue
Styling & Design
Coordination

Special Event
Planning & Design

Cursul de Wedding Planning, Styling
şi Design se adresează persoanelor
care vor să îmbine pasiunea pentru
design cu domeniul fascinant al
planificării de nunți. Pe parcursul a 6
luni, participanții învață să realizeze
co n ce p te , s ă c re e z e p a n o u r i
inspiraționale și să folosească un
software de design în organizare.
Cursul se adresează tuturor celor
care își doresc să înceapă propria
afacere în domeniu. De aceea,
ultimele două module sunt dedicate
noțiunilor de marketing și afaceri,
legate de începerea și dezvoltarea
u n u i b u s i n e s s d e s u cce s î n
organizarea de nunți.

Cursul avansat de Special Event
Planning şi Design este cel mai
complet program de formare în
domeniul organizării evenimentelor.
Structura complexă a acestui
program este rezultatul colaborării
profesioniștilor din Marea Britanie,
Statele Unite ale Americii și Noua
Zeelandă, care sunt și lectorii acestui
program. Timp de 9 luni, participanții
vor învăța cum să creeze evenimente
spectaculoase, cum să ofere o
experiență memorabilă și vor
aprofunda modelul unui business de
succes în domeniul organizării de
evenimente. Acest curs oferă toate
noțiunile esențiale referitoare la
planificarea, coordonarea și realizarea
evenimentelor de mare amploare.
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Cursul de Wedding Venue Coordination îţi oferă posibilitatea de a
deveni specialist în coordonarea
locaţiilor pentru nuntă. Rolul unui
organizator de nunţi este foarte variat
şi complex. Pe măsură ce tot mai
multe locaţii intră pe piaţa organizării
de nunţi, profesionalismul şi cunoştinţele dobândite în urma acestui
curs te vor ajuta să vinzi locaţia ta la
întregul ei potenţial. Structura
completă a programului este
rezultatul colaborării a doi experţi
internaţionali, Isabel Smith de la
Isabel Smith Consulting şi Sam Lloyd
de la Wedding Owl. Acest curs îţi va
oferi noţiunile esenţiale pentru a face
faţă oricărei situaţii şi provocări.
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Despre INTERNATIONAL ACADEMY OF WEDDING AND EVENT PLANNING

Academia Internațională de Wedding Planning este singura instituţie de training din Marea Britanie
care oferă cursuri de specializare acreditate în designul şi conceptul tematic al nunţilor şi
evenimentelor private. La finalul cursurilor, participanţii devin specialişti acreditaţi internaţional în
organizare de evenimente, designul evenimentelor şi crearea de evenimente speciale. Certificările
obţinute în urma cursurilor oferite de Academia de Wedding Planning sunt recunoscute ca fiind la cel
mai înalt nivel de competenţă, atât în Marea Britanie, cât şi la nivel internaţional. Acreditările pot fi
trecute ca recomandare pe cărţi de vizită, site-uri personale sau profesionale, ca o dovadă
incontestabilă a calificării internaţionale a celor care au urmat cursurile Academiei. Din 2009,
cursanţii Academiei Internaționale de Wedding Planning pot urma sesiunile de pregătire în format
online, în cadrul unui Campus Virtual.

Wedding & Event
Planning

Certificate
in Event Planning

Event
Design

Cursul de Wedding & Event Planning
a fost creat pentru cei care doresc să
învețe cum să transforme pasiunea
pentru planificarea, coordonarea și
organizarea de evenimente speciale
într-o carieră. Acest curs oferă toate
noțiunile esențiale pentru a organiza
toate tipurile de evenimente, de la
evenimente private la conferinţe,
întâlniri, evenimente sportive şi
caritabile, festivaluri, lansări de
produse şi prezentări de modă.
Cursul cuprinde un modul dedicat
realizării și dezvoltării propriului
business și noțiunilor de marketing.

Cursul online Certificate in Event
Planning este îţi dezvoltă abilitățile și
cunoştinţele pentru a deveni un
profesionist acreditat internaţional.
Trainerii abordează o serie variată de
tipologii de evenimente cum ar fi
festivaluri, expoziții, conferințe,
întâlniri, evenimente caritabile și
sportive, prezentări de modă, lansări
de produse sau evenimente pop-up.
Este un curs intensiv iar materia poate
fi parcursă în 12 săptămani, având la
dispoziție un an pentru a-l încheia în
ritmul stabilit de tine, beneficiind de
suportul unui trainer dedicat.

Cursul intensiv de Event Design
îmbină pasiunea pentru organizarea
evenimentelor cu fascinantul domeniu
creativ al designului. Dacă îţi plac
florile, decorul sau culorile şi vrei să
înveţi cum să le utilizezi în evenimentele tale avem cursul perfect
pentru tine. În cadrul programului, vei
învăța cum să transformi un brief întrun concept, cum să lucrezi cu
furnizorii și cum să gestionezi
resursele din punct de vedere al
designului. Este un curs intensiv care
se întinde pe o perioadă de 12
săptămâni.

În România, cursurile de wedding planning sunt disponibile, prin Creative Business Management, în format online.
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MARKETING
DIGITAL
Marketing digital
SEO pentru avansați
Social Media:
Brand awareness & Lead generation
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Marketing digital
Vrei să afli cum să te promovezi online fără a aloca bugete foarte mari? Vrei să înveţi să construieşti o
strategie de marketing reuşită, folosind eficient canalele online ?
Cursul interactiv, susținut de un specialist în marketing online, te va învăța să utilizezi eficient cele mai performante canale în
online: motoare de căutare, rețele sociale, site-uri de comunicate, de articole, bloguri, forumuri de specialitate. Cursul se
focusează pe prezentarea tuturor instrumentelor din online și pe utilizarea lor într-o strategie de marketing digital
generală ce poate fi aplicată oricărui tip de website.
Vor fi exemplificate și tipurile de campanii online (SEO, Google Adwords, Online Reputation Management, SMO), toate având
un singur scop, acela de a promova corect și într-o manieră pozitivă o companie și de a crea un brand online.

Durata cursului
15 ore
Acreditare
Competențe
antreprenoriale

Ce înveți la curs?

Trainer


Cum să-ți plasezi site-ul pe primele
poziții în motoarele de căutare

Ionuț Condruz are experiență de peste 7 ani
atât în Marketing, cât și în Management. A
participat la numeroase cursuri de
perfecționare, atât în țară cât și în
străinătate și a susținut prelegeri la
conferințe naționale și internaționale, pe
teme de Management și Marketing digital.
La trainingurile susţinute în cadrul agenţiei
Creative Business Management aduce
soluţii şi exemple concrete din activitatea sa
zilnică.


Cum să îți setezi mesajele pentru o
campanie Google Adwords

Cum să adaptezi mesajele pentru
platformele de socializare

Cum să planifici lunar o strategie de
comunicare

Cum să obții parteneriate cu alte blog-uri
din domeniu

Cum să realizezi o strategie de marketing
adaptată tipului tău de business
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SEO pentru avansați

Cursul de Search Engine Optimization (SEO) pentru avansați prezintă noțiunile teoretice
importante în vederea optimizării unui site și demonstrează aplicabilitatea acestora prin
exerciții practice care ajută la crearea unui audit al site-ului. Vei învăţa care sunt tehnicile pe
care să le foloseşti pentru a îmbunătăți un site și a-l aduce în top în motoarele de căutare.
Durata cursului
14 ore

Ce înveți la curs?

Ce este un audit SEO și cum să aplici
corect elementele acestuia în cadrul unui
website


Ce trebuie să urmărești din punct de
vedere SEO la nivelul unui site (Analiză
SEO on page)


Cum să interpretezi corect informațiile
SEO, precum și indicele de popularitate,
Page Rank, fişier sitemap.xml, fişier
robots.txt, pagina de eroare 404.


Cum să stabilești o strategie SEO pentru
business-ul tău sau pentru clienții săi


Ce înseamnă și în ce constă optimizarea
imaginilor și cum poți să profiți de Google
Image la nivel de trafic

Ce înseamnă termenul de ”redirectare
SEO” și tipurile de redirectări acceptate
de SEO ca fiind pertinente

Cum să interpretezi informațiile furnizate
de Google Analytics și Google Web Master
Tool
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La finalul cursului vei avea clarificate
noțiunile care țin de indexarea unui site și
vei putea oferi soluții și strategii pentru
creșterea în vizibilitate.
Avantajul acestui program de training
avansat este posibilitatea de a lucra direct
pe un proiect, alături de un specialist care
să ofere soluții eficiente pentru creșterea
business-ului online.
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Social Media:
Brand awareness & Lead generation
Digital marketing-ul devine din ce în ce mai complex şi competitiv, iar utilizarea reţelelor sociale
ca mijloc de comunicare a devenit o prioritate.
În cadrul cursului vei afla cum funcţionează reţelele de socializare, ce instrumente de
marketing oferă acestea şi cum le poţi integra eficient în orice strategie de comunicare digitală.
Vom analiza elementele specifice principalelor reţele sociale, precum şi uneltele online pe care
le poţi folosi pentru a atinge succesul în mediul online.
Vino la cursul de social media optimization şi vei şti apoi să îţi construieşti brand awarness în
acest spaţiu în care informaţia se propagă instant, permiţând transmiterea de informaţii prin
imagini, elemente video sau articole. Toate acestea sunt unelte menite să te ajute în construcția
și menținerea reputației brandului în social media.

Durata cursului
14 ore

Ce înveți la curs?

Noţiuni fundamentale de digital marketing.

Tipuri de media: earned media, owned
media şi paid media.

Social Media Marketing Basic: Metoda
planificarii, calea către succesul oricărei
acţiuni de marketing

Noţiuni fundamentale specifice platformelor Social Media

Caracteristicile postărilor în funcţie de
reţeaua de socializare;

Tips & Tricks Social Media: Facebook,
Linkedin, Instagram, Google+, Pinterest,
Youtube, Blog, E-mail marketing, Office365


Construirea unei strategii de marketing şi
comunicare în Social Media

Interacţiunea dintre Social Media cu alte
canale de online marketing: Social Media
interacţionează cu Search Engine
Optimization, Email Marketing, Google
Adwords şi Mobile Marketing.

Lead Generation utilizând Social Media:
despre Social Media ADS

Bugete şi resurse necesare pentru
implementarea unui plan de marketing în
social media

21

MANAGEMENTUL
AFACERII
Vânzător sau Învins. Un training de vânzări ALTFEL.
De la AGORA la PITAGORA
Curs de Resurse Umane
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Vânzător sau Învins.
Un training de vânzări ALTFEL.
Lumea vânzărilor poate fi văzută ca pe un câmp de bătălie. Cu învingători, cu învinși, cu alianțe
și trădări; o lume a contrastelor unde co-există victoriile câștigate eroic de oștirile mici, lipsite
de resurse și cuceririle grandioase ale marilor armate. Nu putem câştiga fiecare luptă, dar
putem câștiga toate războaiele care contează. Acesta este începutul unui curs de vânzări în
viziunea trainerului său, Antonio Zărnescu.
Văzut ca un război în care cel mai puternic câștigă, domeniul vânzărilor capătă noi înțelesuri
pentru cei care au ca scop să fie cei mai buni. Cursul oferă informații despre construirea
planurilor și strategiei de luptă. La finalul programului vei deprinde toate abilitățile necesare
pentru a câștiga toate tipurile de bătălii ca vânzător.

Durata cursului
14 ore
Acreditare
Competenţe
antreprenoriale

Ce înveți la curs?

Care sunt diferențele și modul în care
acestea afectează comunicarea comercială

Atitudine, competențe și limitări

Prospectarea, comunicarea, tehnici de
limbaj și gesturi

Calificarea. Difuzia inovației. Reacția la nou;

Propunerea. Prezentarea produsului. Tehnici
de prezentare

curs

ITAT
ACRED


Negocierea. Rezolvarea obiecțiilor

Influența și manipularea. Exemple și
abordări

Trainer
Antonio Zărnescu este un trainer și un
vânzător autentic. Cunoștințele și tehnicile
de vânzări prezentate în cursurile lui sunt,
în mare măsură, experiențe personale,
rafinate creativ în timp, pentru a fi aduse la
forma lor cât mai simplă, esențială. Antonio
are peste 15 ani de performanță în vânzări
și alți 12 ani de activitate în recrutarea și
coordonarea de echipe comerciale și de
marketing. Cu mai bine de 8 ani în urmă, a
început să le împărtășească celorlalți din
expertiza sa, activând ca trainer.


Livrarea. Urmărirea. Recomandarea

Modul tehnic de Guerrila

Echipa. Forța grupului
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Customer Service:
De la AGORA la PITAGORA
Fiecare vânzare reprezintă primul pas spre o nouă vânzare. Acțiunile de customer service au
ca principală finalitate RECOMANDAREA, aceasta fiind cea mai bună măsură a eficienței în
acest proces. Acest lucru transformă fundamental echipa de customer suport în cea mai
importantă Echipă de Vânzări a unei companii. De la Agora la Pitagora este un training de
customer service ALTFEL pentru că prezintă tehnici și cunoștințe valoroase de relaționare
comercială și comunicare. Participanții vor fi încurajați să facă schimb de experiențe și vor
afla despre scopul activităţii de customer service și așteptările clientului intern și extern.

Durata cursului
14 ore

Ce înveți la curs?

Cum să eficientizezi relația cu clienții

Care sunt informațiile care te ajută să
dezvolți comunicarea verbală, non –
verbală și paraverbală

Cere o ofertă
personalizată pentru
cursul tău și noi
venim cu o
propunere adaptată
nevoilor de formare!
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Care sunt modalitățile de comunicare
eficientă cu clienții indiferent de tipul lor:
mulțumiți sau nemulțumiți

Cum interpretezi atitudinea clienților tăi

Cum te adaptezi fiecărui client în parte

Cum acționezi atunci când primești o
plângere din partea unui client.

Scopul acestui curs este să consolideze și
să eficientizeze echipele de customer
service prin înțelegerea mai bună a
mecanismelor interne ale companiei.
Fiecare participant învață care este rolul lui
pentru bunăstarea companiei și este
valorizat în raport cu echipa și superiorii
săi. Printr-un proces complet de învățare
având la bază exerciții și procese de
comunicare, trainerul reușește să inducă
un sentiment de apartenență la grup a
angajatului prin înțelegerea mai bună a
scopului său personal în raport cu o echipă.
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Curs de
Resurse umane

Activitatea eficientă și strategia adaptată de resurse umane au impact asupra a 60% din
costurile operaţionale într-o afacere. De aceea, expertul în resurse umane are un rol cheie în
firmă, atunci când ştie cum să optimizeze procesele și cheltuielile cu angajații.
Dacă vrei să te specializezi în resurse umane, fie că ai deja
un astfel de rol într-o companie sau îți propui să dezvolți o
carieră în acest domeniu, cursul de “Expert în resurse
umane” este pentru tine.
Vei afla mai multe despre procesele cheie într-o companie și
modul în care le poți eficientiza
- Administrare de personal
- Salarizare
- Analiză
- Planificare de resurse umane
- Elaborarea strategiei de compensații și beneficii
- Recrutare
Toate acestea fac parte din activitatea de resurse umane și
implică dobândirea cunoștințelor și a abilităţilor specifice
pentru cei care își doresc o carieră de succes în resurse
umane.

Un expert în resurse umane are nevoie de competenţe
tehnice de organizare, planificare, analiză, bugetare și
monitorizare a costurilor. El va avea un rol important în
procesul de administrare și în cazurile de consiliere și
mediere, comunicare la orice nivel ierarhic. Programul de
training al Creative Business Management este structurat
astfel încât să înglobeze aceste noțiuni într-un mod ușor de
înțeles și asimilat.
Cui se adresează?
Companiilor care doresc să își specializeze responsabilul
de resurse umane și care înțeleg rolul strategic al
resurselor umane în dezvoltarea afacerii.
Celor care își desfăşoară activitatea într-un departament de
resurse umane și doresc să își structureze cunoștintele
existente și să le îmbunătățească.
Persoanelor care vor să își construiască o carieră de succes
în resurse umane.
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FROM

HOBBY

TO

BUSINESS

Program avansat de Decorator Floral
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Decorator Floral
A avea un hobby nu este întodeauna suficient pentru a face din el o afacere profitabilă.
Trecerea de la pasiune la business presupune multă muncă și cunoștințe complete
acumulate într-un domeniu.

Florile sunt unele dintre cele mai frumoase hobby-uri pe
care o persoană le poate avea. Pentru iubitorii de flori am
creat cel mai complet program de perfecționare în domeniul
decorațiunilor florale. Realizat în parteneriat cu cea mai
mare florărie online din România - www.floridelux.ro programul de training este structurat pe mai multe module
care vor stabili bazele unui viitor profesionist în domeniu.

Curs de florar junior. Acesta va avea o durată de 50
de ore și va prezenta aspectele esenţiale pe care orice
decorator floral trebuie să le cunoască în viitoarea sa
activitate.

Curs de florar specialist. În urma acestui curs
participanții vor putea obține o certificare de “Decorator
floral” atestată prin diploma ANC (Autoritatea Națională
pentru Calificări).

Modulele se întind pe o perioadă de un an și beneficiază de
experiența trainerilor Floridelux.ro. La finalul acestui Curs de florar expert. Detaliază pârghiile de
program vei obţine mai mult decât o certificare. Te vei putea
construcție a unei afaceri cu flori și soluțiile date de experții
considera specialist în floristică şi vei putea profesa la un
Floridelux.ro.
nivel avansat de specializare.
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Agricultura ecologica
Managementul fermei
Apicultura ecologica
Agricultura urbana workshop

copyright Zana Florilor

AGRICULTURA
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Agricultură Ecologică
În ultimii 4 ani, Creative Business Management a livrat cel mai de succes program de formare
în domeniul agriculturi ecologice. Cursul oferă atât tematică aplicată și discuții practice
despre oportunități de dezvoltare ale unei ferme mixte, cât şi avantajul networkingului cu
specialişti în domeniu.
Durata cursului
4 zile

curs

TAT
ACREDI

Acreditare
Operator în ferme ecologice mixte
cod COR 314205

Primul program de perfecționare în domeniul agriculturii
ecologice se bucură de un real succes în rândul fermierilor
sau viitorilor fermieri care vor să treacă de la agricultura
convențională la cea ecologică.
Cei peste 600 de fermierii participanţi au dezvoltat atât
culturi legumicole, livezi, culturi de lavandă, culturi de
trandafiri pentru dulceaţă, culturi de plante aromatice,
culturi de cereale, culturi de fructe de padure, dar şi ferme
de porcine, vite sau pasari.
Pe parcursul a patru zile de training, participanții trec prin
cele mai importante noțiuni ale agriculturii ecologice.
ZIUA 1: În prima zi de curs, participanții vor învăța de la
lectorul Maria Toader, profesor în cadrul UASMV, principiile
cultivării plantelor în sistem ecologic, rețete de fertilizatori
și metode de recoltare.
ZIUA 2: Modulul de creștere a animalelor în sistem ecologic
este susținut de lectorul Viorica Boboc, expert cu vastă
experiență, care prezintă speciile importante de animale cu
tipologiile și nevoile lor de creștere în sistem ecologic.
ZIUA 3: Dr. Ing. Aurelia Grecu, va prezenta cerinţele de
control ale unei ferme ecologice și informații despre
completarea angajamentelor și cererilor unice de plată
pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală
aplicabile pentru PNDR 2014-2020 (Măsura 10 - agromediu și climă și Măsura 11 – agricultură ecologică).
Informațiile prezentate îi vor ajuta pe fermieri în
completarea adeverințelor APIA necesare depunerii
dosarelor pentru obținerea subvențiilor.

ZIUA 4: În ultima zi de curs, participanții vor face o vizită la
una dintre cele mai cunoscute ferme ecologice din zonă.
Cursanții vor discuta despre tehnologii de producție, metode
de fertilizare și tipuri de culturi și vor beneficia de îndrumări
și sfaturi de la un fermier cu experiență în agricultura
ecologică.
Susținem sesiuni de formare în parteneriat cu Camerele de
Comerţ şi Industrie, în alte oraşe ale ţării, precum
Constanţa, Arad şi Timişoara.
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Managementul Fermei

Cei care vor să își crească veniturile din activități agricole printr-un management
performant au la dispoziție un curs de cinci zile susținut de reputați specialiști în domeniu.
Cursul de perfecţionare în managementul fermei oferă toate informaţiile necesare pentru cei
care vor să stăpânească fluxul activităților unei ferme și să realizeze planuri de afaceri pe
termen mediu și lung. Cursul este util atât fermierilor cu exploatații de dimensiuni mari care
doresc să eficientizeze activitatea dar și proprietarilor de ferme mici care își doresc să
crească printr-un plan de afaceri finanțat din fonduri europene.
Durata cursului
5 zile
Acreditare
Șef de fermă
agrozootehnică
cod COR 122111

curs

ACRED
ITAT

La finalul cursului participanții vor putea
obține, în urma unui examen, certificarea de
“Șef de fermă agrozootehnică”, cod COR
122111
Competenţele dobândite în urma cursului sunt:
1. Stabilirea resurselor financiare și umane
optime într-o fermă și calcularea
profitabilității acesteia.
2. Planificarea activității de producție
vegetală a fermei: tipuri de sisteme de
producție, stabilirea sortimentului de
culturi, soiuri/ hibrizi recomandați, rotații
și asolamente, structura culturilor,
necesarul de tractoare și maşini agricole,
stabilirea surselor de finanțare.
3. Elaborarea planului de aprovizionare.
4. Organizarea sistemului de lucrări ale
solului.
5. Elaborarea și coordonarea planului de
fertilizare.
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6. Elaborarea planului de întreținere a
culturilor agricole.
7. Elaborarea fișelor tehnologice la
principalele culturi agricole.
8. Evaluarea producției probabile la
principalele culturi.
9. Coordonarea și organizarea lucrărilor de
recoltare și transport ale produselor
agricole vegetale.
10. Organizarea fluxului anual de producție
zootehnică - întocmirea programului
zilnic, verificarea respectării normelor și
organizarea activității de furajare.
11. Organizarea de activități de comercializare a producției vegetale și animale
12. Gestionarea stocurilor de materiale
13. Monitorizarea activităților din fermă
14. Realizarea unui proiect de transport,
depozitare și comercializare a produselor.
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Apicultură Ecologică
Peste 80% din producția de miere ecologică din România pleacă anual în țări precum
Germania, Austria, Suedia și alte țări nordice, mierea noastră fiind recunoscută ca având o
calitate remarcabilă. Acest aspect motivează tot mai mulți operatori să treacă de la apicultura
convențională la cea ecologică. Pentru a sprijini aceste inițiative ale apicultorilor venim în
întâmpinarea lor cu un curs special destinat certificării ecologice a produselor stupului.

Durata cursului
16 ore
Acreditare
Operator în ferme
ecologice mixte
cod COR 314205

Creative Business Management, în parteneriat
cu Asociația Profesională ROMAPIS, a lansat
singurul curs acreditat de apicultură ecologică
din România. Principalul beneficiu al cursului
este o informare completă pentru persoanele
care își doresc să înceapă o afacere cu produse
apicole certificate ecologic.
Cursul se adresează apicultorilor care doresc
să intre în conversie cu stupina pentru a
produce și comercializa miere ecologică.
Pe parcursul a două zile de formare,
participanții vor învăța despre combaterea
bolilor specifice stupului prin metode
ecologice, despre regulamentele și
procedurile impuse în procesul de conversie
dar și despre modalitatea în care pot promova
și vinde mierea ecologică precum și celelalte
produse apicole certificate bio.

MODUL 1
Procedura de certificare a unei stupine
ecologice
TRAINER: Aurelia Grecu
MODUL 2
Valorificarea florei melifere în apicultura
ecologică
TRAINER: Maria Toader, lector USAMV
MODUL 3
Tehnici specifice în conversia stupinei
TRAINER: Wilhelm Tartler, preşedintele
Asociaţiei MELIKOLEG, din Sibiu
MODUL 4
Marketingul şi vânzarea produselor apicole
TRAINER: Viorica Boboc

În urma susținerii unui examen, cursanții vor primi certificat de absolvire acreditat de ANC (Autoritatea Națională de
Calificări) pentru ocupația "Operator în ferme ecologice mixte", cod COR 314205.
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Agricultură Urbană
Pasiunea pentru grădinărit nu ar trebui să se oprească din lipsa unui spațiu în care să cultivi
florile sau legumele tale preferate. La cursul de agricultură urbană învățăm cum să creăm
propriile oaze de verdeață în casă sau pe balcon, profitând de toate efectele benefice ale
acestora.
Cursul de agricultură urbană este răspunsul nostru la
întrebarea: cum pot să îmi personalizez biroul sau casa
chiar dacă nu am spațiu sau teren? Este un curs
documentat în ceea ce privește beneficiile plantelor de
interior dar și o activitate pe care companiile o pot accesa
pentru angajaţii lor. Există dovezi stiințifice că o cantitate
de oxigen crescută poate spori productivitatea cu până la
15% în mediul în care au fost amplasate plantele.

Workshopul include 2 sesiuni a trei ore, în care vei învăța
cum să realizezi terarii cu plante care produc o cantitate
foarte mare de oxigen și ghivece cu plante aromatice ce pot fi
folosite în infuziile pentru ceai.
La finalul workshopului, vei pleca cu propriul ecosistem pe
care îl vei putea multiplica în viitor adaugând și alte plante
complementare.

Beneficiile plantelor de interior și a terariilor pentru sănătate
Exista o multitudine de studii știintifice despre efectele benefice ale plantelor vii asupra mediului interior,
beneficii recomandate în special persoanelor care lucrează mai multe ore pe zi la un birou sau în spații închise.


Elimină contaminanții nocivi din aerul încăperilor

Ajută la echilibrarea nivelului de umiditate

Absorb dioxidul de carbon și emit oxigen (ceea ce conduce la creșterea concentrării și a
productivității cu peste 15%)

Cresc sentimentele pozitive și reduc sentimentele de anxietate, furie și trisțete;

Reduc nivelul de stress.

Cere o ofertă personalizată
pentru cursul tău și noi venim
cu o propunere adaptată
nevoilor de formare!
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