
Să dezvolte în participanţi abilităţile practice necesare 
pentru a-şi administra imaginea publică personală, în mod 
activ şi eficient.

Atelierul de imagine personală este singurul loc din România 
unde cei interesaţi se pot întâlni periodic pentru a descoperi 
şi exersa instrumente concrete pentru dezvoltarea imaginii 
personale.

Îmi doresc ca fiecare participant să capete încrederea că 
poate controla modul în care este perceput de ceilalţi, pentru 
a-şi dezvolta cariera în direcţia şi în ritmul pe care şi le 
propune.

O sesiune de 2 ore în fiecare săptămână, la care participă 
maxim 15 persoane. Fiecare întâlnire are ca temă principală 
unul dintre instrumentele concrete de acţiune asupra 
imaginii personale.

Atelier de imagine personală

din 1 februarie,
în fiecare sâmbătă,
în Cotroceni

misiune

propunere

ofertă

Formatul sesiunii presupune un SPEAKER şi un 
MODERATOR, care conduc discuţiile cu PARTICIPANŢII. 

1. Introducere MODERATOR   5 min
2. Prezentare SPEAKER 15 min
3. Activitate SPEAKER + PARTICIPANŢI 30 min
4. Dezbatere SPEAKER + PARTICIPANŢI 45 min
5. AdministrativeMODERATOR + PARTICIPANŢI 25 min

La finalul fiecărei sesiuni, se stabilesc TEMA + SPEAKERUL sesiunii 
următoare, prin votul tuturor participanţilor!

format



teme

investiţie

ATELIER DE IMAGINE PERSONALĂ
din 1 februarie 2013

unde şi când

DESCOPERIREA BRANDULUI
competenţe, diferenţiatori, domeniu, atribute, misiune,
viziune, valori, motivaţie, metode, cuantificatori, istorie

EVALUAREA IMAGINII PERSONALE
auditul şi evaluarea, elemente componente

POVESTEA PERSONALĂ
personal tagline, reclama personală (elevator speech),
poveste subiectivă/obiectivă, publicuri, motorul poveştii

ELEMENTE DE COMUNICARE
interpersonal: 5 evenimente, public speaking ... # prin
media: interviul, cum devii interesant pentru ziarişti ... #
online: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, namechk.com

Pentru cei care preferă să testeze, există opţiunea plăţii pe 
loc, pentru O SINGURĂ SESIUNE: 40 LEI.

Pentru cei care sunt convinşi că au nevoie de Atelierul de 
imagine personală, recomand ABONAMENTUL LUNAR: 
120 LEI. Acesta permite accesul la toate sesiunile dintr-o 
lună calendaristică.

Cei care ştiu că au experienţe utile de împărtăşit au şansa de 
a exersa poziţia de SPEAKER! Dacă TEMA  pe care o propui 
este susţinută de majoritatea participanţilor, devii automat 
speakerul sesiunii următoare şi primeşti GRATUIT o 
prelungire cu două săptămâni a abonamentului lunar.

Sesiunile Atelierului de imagine personală se desfăsoară în 
fiecare zi de SÂMBĂTĂ, cu începere de la ora 10.00, la sediul 
Mortimer English Club Bucureşti: strada Dr. P. Herescu, nr. 
24, Cotroceni (intersecţie cu strada Petrini), lângă Academia 
Militară.

RATB
Staţia Profesor Dr. Rainer: 69, 90, 91, 96, 122, 126, 137, 168, 226, 268, 
368 şi 138.
Staţia Şoseaua Pandurilor: 69, 90, 91, 96, 126, 137, 168, 268, 368 şi 138.
Staţia Dr. Mihai Ciucă: 136, 226 şi 122.

Metrorex: Staţia Eroilor
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