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Cuvânt înainte
Atelierele din acest catalog sunt o invitaţie către noi toți să 
reflectăm la modul în care putem contribui să trăim o viață colorată 
și echilibrată, oferindu-ne ocazia să descoperim timp de calitate 
pentru noi, să ne încărcăm bateriile atunci când avem nevoie, să 
învăţăm să gestionăm stresul, să creăm un mediu de lucru așa 
cum ne dorim și să măsuram modul în care reușim să facem asta.

Este greu să ne imaginăm o organizație performantă cu oameni 
care nu își pot permite să aibă grijă de sănătatea lor, de starea lor 
emoțională, care nu au timp pentru familie sau prieteni.

De-a lungul timpului, am efectuat diverse cercetări asupra nivelului 
de stres și asupra calităţii vieţii angajaţilor, am implementat 
programe de wellbeing de succes în rândul companiilor din 
România și am observat îmbunătăţiri substanţiale la nivelul 
productivităţii și stării de bine.

Noi, echipa Dynamic HR, companie specializată din 2004 în 
activităţi de training, team-building, well-being și organizatori ai 
Galei Work-Life Balance în România, vă propunem să conturăm 
o nouă dimensiune a atelierelor de well-being, prin care să 
îmbunătăţim nivelul de energie, de împlinire personală, sănătate 
fizică, mentală și spirituală.

Simona NICOLAESCU
Business Owner, EMBA
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2010  Săptămâna angajatului – primul program de well-being din România� 
Programe privind stimularea stării de bine a Generaţiei Y cu  impact în creşterea vânzărilor între 30% şi 100%�

2011 Primul eveniment Work-Life Balance: Gala companiilor implicate în viaţa echilibrată a angajaţilor�

2014 Tehnici de reducere a stresului – audiobook�

2015 Pastila de râs – primul program de team building care stimulează starea de bine a angajaților prin râs� 

  Work-Life Balance: Radiografia managerului român - primul studiu care analizează cât de echilibrată este viaţa managerilor 
din România�

  Well-being strategic - am dezvoltat un model de lucru cu organizaţiile cu privire la implementarea de proiecte de well-being 
din perspectiva strategică� 

 WLB audit – primul instrument de măsurat starea ta de bine în companii�

2016  CreatyVita – wellbeingn program intens de un an care are scopul de a influenţa performanţa angajaţilor prin învățarea tehnicilor 
din psihologia individuală, de echipă şi din meditație, pentru a stimula starea de bine la nivel individual şi la nivel de cultură 
organizaţională� 

 Programele de well-being în companiile din România - am lansat primul studiu de well-being în organizaţiile din România�

  Leadership retreat – un proiect complex creat pentru manageri care are ca scop final creşterea productivității personale prin 
descoperirea unor modalități noi de a trăi inteligent şi de a aborda situațiile de zi cu zi într-o manieră autentică, cu mai multă 
abilitate�

  Stress Break – un program complet de gestionare a stresului în organizaţii�

Well-being 
history
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Vitamine  
pentru corp

http://dynamichr.ro/


Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 20 de persoane per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

•  Îmbunătăţirea stării de sănătate fizică şi 

mentală;
•  Îţi va relaxa mintea şi te va ajuta să scapi de 

stresul acumulat pe parcursul zilei;
•  Vei putea crea propria aromă preferată pe 

care să o utilizezi ulterior.

Aromaterapie
Ştiai că tehnica aromaterapiei poate reduce 
stresul şi durerea, luptă cu depresia şi ponderează 
tensiunea crescută? Este bine cunoscut faptul 
că majoritatea problemelor de sănătate ale 
angajaţilor au ca şi cauze stresul, suprasolicitarea 
sau lipsa odihnei.

Mirosurile ating corzile inimii 
tale cu o precizie mai mare 
decât imaginile şi sunetele.

Acest atelier îţi propune o metodă plăcută 
de relaxare, ce se adresează atât fizicului, 
cât şi psihicului prin care creezi propriile 
esenţe preferate. 

Acest atelier va fi susținut de experți în 
utilizarea terapeutică a uleiurilor esențiale, 
buni cunoscători ai acestei practici curative 
la nivel emoțional şi psihic.

7



Cât durează? 1 oră şi jumătate.
Câţi participanţi? Maxim 20 de persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei beneficia de cele mai sănătoase reţete de 

smoothie-uri, dar şi de modalităţile corecte de 

preparare;
•  Vei afla ce alimente poţi combina pentru a obţine 

preparate delicioase şi sănătoase, ce pot ţine locul 

unui mic dejun sau al unei gustări;
•  Vei resimţi imediat o creştere a nivelului de energie, 

şi astfel îţi vei creşte productivitatea.

Cocktail  
de energie

Adevăratele cocktail-uri de energie sunt 
reprezentate de smoothie-uri delicioase 
care te vor revigora aproape imediat după 
o zi obositoare la locul de muncă. Acestea 
se prepară rapid, sunt sănătoase şi pot 
înlocui cu succes cafeaua, sau alte produse 
ce conţin cofeină.

Un om nu poate gîndi cum 
trebuie, iubi cum trebuie, 
dormi cum trebuie, dacă nu 
se hrăneşte cum trebuie.

Virginia Woolf

Atelierul ”Cocktail de energie” 
îşi propune să ofere alternative 
sănătoase la birou, ce pot fi 
preparate uşor şi consumate 
imediat, şi care să aducă un aport 
important sănătăţii fizice şi psihice 
celor care vor participa la acest 
workshop.

Specialiştii ce vor susţine acest 
atelier sunt antrenori personali 
calificaţi în domenii precum dietă, 
nutriţie, life coaching.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 20 persoane per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

•  Vei afla avantajele utilizării cosmeticelor 

naturale, dar şi modul de preparare al 

acestora;
•  Îţi vei îmbunătăţi starea de sănătate a pielii;

•  Îţi vei îmbunătăţi tonusul şi vei avea o stare 

de spirit pozitivă.

Cosmetica 
verde

V-aţi uitat vreodată ce conţin cosmeticele pe 
care le folosiţi? Cosmeticele sunt produse 
pline de parabeni, substanţe chimice nocive 
sau uleiuri minerale, cu urmări grave în ceea 
ce priveşte starea de sănătate.

Frumusețea personală este 
mult mai mare decât orice 
recomandare.

Aristotel

Atelierul ”Cosmetica verde” vine în 
întâmpinarea ta cu reţete naturale cu 
ingrediente de cea mai bună calitate pentru  
a prepara în propriul cămin cele mai 
sănătoase cosmetice pentru tine şi familia ta. 

Participă la acest atelier şi vei găsi alternative 
eficiente şi sănătoase pentru îngrijirea ta!

Acest workshop va fi prezentat de  
specialişti în domeniul dermatologiei, 
medicină şi îngrijire naturistă.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 20 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei beneficia de informaţii concrete despre cum poţi 

preveni un eveniment rutier;
•  Vei gestiona mai bine reflexele deprinse de-a lungul 

timpului;
•  Te vei simţi în siguranţă în trafic.

Defensive 
driving

Ştiai că 31% dintre şoferii români 
parcurg cel puţin 15.000 km anual? 
Secolul 21, secolul vitezei şi al 
tehnologiei, ne provoacă astăzi să 
alergăm între serviciu şi acasă, poate 
spre o întâlnire sau un prânz de 
afaceri, încercând mereu să găsim  
un echilibru între activităţile zilnice.

Un copac loveşte o maşină numai 
în caz de legitimă apărare. 

Proverb american

Acest workshop este menit să aducă în 
atenţia voastră conducerea preventivă şi 
beneficiile multiple ale acesteia.

Această tematică este prezentată de 
unul dintre piloţii de curse de succes 
din România, şi totodată primul român 
din istorie care a concurat la Pikes Peak 
(Colorado, SUA).
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 12 de persoane per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

•  Vei afla tehnici concrete de diminuare sau 

chiar de stopare a consumului de tutun;

•  Conştientizarea beneficiilor reducerii 
consumului de tutun;

•  Îmbunătăţirea calităţii vieţii tale şi a celor din jur 

pe termen lung.

Diminuează 
consumul de tutun

Toți fumătorii ştiu că ”Tutunul dăunează grav 
sănătății”, însă acest argument nu este suficient 
pentru a se lăsa de fumat. 4 din 10 oameni au 
încercat să se lase de fumat în ultimul an, însă 
fără reuşită.

Este uşor să te laşi de 
fumat… Am făcut asta  
de sute de ori…

Mark Twain

Atelierul ”Diminuează consumul de tutun” 
îţi propune tehnici concrete de reducere a 
consumului de tutun sau chiar de stopare a 
acestuia şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii tale 
şi a celor din jur.

Specialiştii ce vor susţine acest workshop 
sunt psihoterapeuți acreditați şi cu experiență 
relevantă în gestionarea unor astfel de 
obiceiuri.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei beneficia de sfaturi personalizate privind 

tipurile de exerciţii fizice pe care le poţi practica 

atât la birou, cât şi acasă;
•  Îţi vei îmbunătăţi tonusul şi vei avea o stare de 

spirit pozitivă;
•  Vei resimţi imediat o creştere a nivelului de 

energie, şi astfel îţi vei creşte productivitatea.

Fitness 
Time

Ştiai că studiile au arătat legătura între 
statul prelungit la birou şi numeroasele 
probleme de sănătate cum ar fi 
obezitatea, hipertensiunea arterială, 
valori crescute ale colesterolului şi 
glicemiei, precum şi afecţiuni ale 
coloanei vertebrale?

Sportul reprezintă o formă
de manifestare eminamente
artistică a fiinţei umane.

Ionel Teodoreanu

Tocmai pentru a preveni şi trata aceste 
afecţiuni, am creat atelierul ”Fitness 
Time” menit să ofere sfaturi practice 
şi tipuri de exerciţii fizice personalizate 
pentru fiecare participant, cu scopul 
de a reduce durerile musculare, de 
a menţine un nivel optim al stării de 
sănătate şi de a funcţiona la cote 
maxime.

Acest atelier va fi susţinut de specialişti 
în permanență la curent cu cele 
mai recente descoperiri din lumea 
fitnessului, ce deţin o vastă experienţă şi 
multiple certificări internaționale.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei beneficia de sfaturi personalizate privind stilul 

de viaţă sănătos din partea specialiştilor în dietă 

şi nutriţie;
•  Vei învăţa cum îţi poţi menţine starea de bine la 

birou, dar şi acasă;
•  Vei afla cum poţi îţi poţi creşte productivitatea 

de-a lungul întregii zile consumând alimente care 

te ajută să creşti natural nivelul de energie.

Nutriţie 
sănătoasă

Ştiai că 100% din rata absenteismului este datorată 
problemelor de sănătate ale angajaţilor? Cu toate 
acestea, doar jumătate dintre companiile care 
oferă activități de well-being aleg să implementeze 
programe pe teme de dietă şi nutriţie, arată un 
studiu efectuat de Dynamic HR în anul 2016.

Sănătatea depinde de 
echilibrul dintre alimentaţie 
şi activitate fizică.

Hipocrate

Atelierul ”Nutriție sănătoasă” vine în 
întâmpinarea ta cu sfaturi concrete 
pentru o alimentație adecvată, menite 
să echilibreze starea de sănătate, să 
reducă nivelul stresului, să crească 
productivitatea şi să energizeze pozitiv 
fiecare angajat.

Specialiştii ce vor susţine acest workshop 
sunt medici specializați în medicina 
naturistă, cu experienţă şi rezultate 
remarcabile, precum şi antrenori 
personali, specializaţi în domenii precum 
dietă, nutriţie, life coaching.
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Cât durează? 45 minute.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Corectarea posturii corpului şi reducerea zonelor 

de stres şi a durerilor de la nivelul gâtului, umerilor 

şi spatelui;
•  Reducerea stării de oboseală;
•  Îmbunătăţirea funcţiei organelor şi creşterea 

încrederii în sine.

Postura  
la birou

Stând un timp îndelungat la birou 
sau la volan, muşchii spatelui sunt 
încordaţi, iar muşchii abdominali sunt 
foarte puţin folosiţi, ducând la apariţia 
hiperlordozei - o postură defectuoasă 
a corpului, care accentuează curbura 
naturală a coloanei vertebrale.

Fii în permanenţă conştient 
de modul în care stai!

Având în vedere faptul că cei mai mulți 
dintre noi petrecem cel puţin 8 ore pe zi 
aşezaţi la birou sau în drum spre casă, 
postura corpului are foarte mult de suferit. 
Pentru a trata şi preveni aceste afecţiuni, 
organizăm workshop-ul ”Postura la birou”.

Acest workshop va fi susţinut de 
specialişti în domeniul fizioterapiei, 
kinetoterapiei şi recuperării medicale, 
recunoscuţi la nivel naţional pentru 
rezultatele deosebite.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 100 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei beneficia de informaţii concrete despre ce 

presupune acest stil de viaţă;
•  Îţi vei îmbunătăţi starea de sănătate fizică, mentală 

şi spirituală;
•  Vei avea parte de momente foarte plăcute alături de 

ceilalţi colegi;
•  Vei beneficia de un nivel crescut de energie.

Raw vegan 
@work

În ultimii ani, curentul raw vegan a prins tot 
mai mulți adepți, interesați de un stil de viață 
sănătos. Într-o lume în care se consumă 
tot mai multe alimente procesate, nocive 
corpului uman, îţi propunem să afli mai 
multe detalii despre acest stil de viaţă care 
cucereşte din ce în ce mai mulţi oameni care 
aleg să îşi prepare astfel mâncarea, mai ales 
la serviciu.

Nimic nu este mai la 
îndemână pentru o hrană 
sănătoasă, gătită rapid la 
serviciu ca raw vegan.

Simona Nicolaescu

Ce înseamnă de fapt acest curent şi ce 
presupune vom afla împreună în cadrul 
workshop-ului ”Raw vegan@work”. De 
asemenea, vom găti împreună rețete 
delicioase pe care le poți reproduce apoi cu 
uşurință la birou.

Acest atelier va fi susţinut de specialişti 
cu experienţă remarcabilă în alimentaţia 
sănătoasă a copilului şi a adultului sănătos şi 
activ, aceştia având specializări în psihonutriţie 
şi wellness.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 de persoane per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

•  Îţi va relaxa mintea şi te va ajuta să reduci din 

stresul acumulat pe parcursul zilei;
•  Facilitarea eliminării restricțiilor şi 

dezechilibrelor din corpul fiecăruia;
•  Restabilirea funcționării optime a sistemului 

nervos în anumite momente.

Reflexoterapie

Reflexoterapia reprezintă aplicarea de presiune 
adecvată pe diferite puncte şi zone ale diferitelor părţi 
ale corpului, cum ar fi picioare, mâini sau urechi.

Sănătatea este comoara 
cea mai preţioasă şi cea 
mai uşor de pierdut; totuşi 
cel mai prost păzită.

E. Augier

Printre beneficiile acestui tratament se numără 
eliberarea de stres, rezolvarea dezechilibrelor 
din sistemul nervos, reglarea sistemului 
digestiv sau ameliorarea durerii dintr-o anumită 
zonă, prevenind de altfel şi reapariţia durerii.

Acest workshop va fi susţinut de specialişti 
în domeniul fizioterapiei, kinetoterapiei şi 
recuperării medicale, recunoscuţi la nivel 
naţional pentru rezultatele deosebite.
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Cât durează? 1 oră.
Câţi participanţi? Sesiuni individuale.

Care sunt beneficiile?
•  Refacerea stării fizice, mentale şi spirituale;

•  Facilitarea eliminării restricțiilor şi 
dezechilibrelor din corpul fiecăruia;

•  Restabilirea funcționării optime a sistemului 

nervos.

Relax 
@work

63% dintre angajaţii români sunt 
stresaţi la locul de muncă, confirmă 
rezultatele unor studii recente. 
Cu toate acestea, angajatorii 
implementează în proporţie de doar 
45% programe de well-being cu 
privire la gestionarea stresului.

În clipa în care mintea ta va 
cultiva gânduri de relaxare, 
corpul tău se va destinde 
automat. 

Bob Proctor

Tocmai pentru că uneori avem nevoie 
să ne desprindem cu totul de gânduri 
şi probleme, iar apoi să reuşim să 
funcționăm din nou la capacitate maximă, 
am creat sesiunile ”Relax@work”.

Această tematică este prezentată de 
psihologi experți în coaching, leadership 
development, psihoterapie ericksoniană, 
analiză tranzacțională şi tehnici de 
relaxare, fini cunoscători ai tehnicilor de 
aplicare a strategiilor de gestionare a 
stresului pe termen scurt şi lung.
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Cât durează? 1 oră şi jumătate.
Câţi participanţi? Maxim 20 de persoane 

per sesiune.
Care sunt beneficiile?

•  Vei beneficia de secrete inedite despre 

modul de preparare al cafelei;
•  Vei degusta cele mai savuroase arome de 

cafea;
•  Vei beneficia de un boost de energie pentru 

a-ţi continua ziua în forţă.

Secretul cafelei
Cui nu îi place cafeaua? Aroma ei proaspătă 
dimineaţa, ne îmbie şi ne aduce zâmbetul pe 
buze în fiecare zi. Un boost de energie, ce 
conţine multiple proprietăţi antioxidante şi 
ajută la menţinerea concentrării în momentele 
solicitante.

Cafeaua trebuie să fie neagră 
ca iadul, tare ca moartea şi 
dulce ca dragostea. 

Proverb turcesc

Acest atelier îşi propune să îţi arate cum 
să prepari diverse sortimente de cafea, 
rafinate şi gustoase care îţi vor încânta 
simțurile, iar astfel îţi vei impresiona 
prietenii şi colegii cu cafeaua perfectă.

Acest workshop va fi susţinut de un 
barista profesionist, cu experienţă 
remarcabilă în industria de acest gen.
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Cât durează? 1 oră.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Îţi va relaxa mintea şi te va ajuta să scapi de 

stresul acumulat pe parcursul zilei;
•  Vei menţine un nivel optim al sănătăţii fizice, 

mentale şi spirituale;
•  Vei afla cum te poţi detaşa de problemele de la 

serviciu în timpul liber.

Stretch 
@work

Ştiai că exerciţiile de stretching îmbunătăţesc 
flexibilitatea, stimulează circulaţia sângelui, 
ajută la relaxarea muşchilor şi reduc 
tensiunea arterială?

Dacă nu ai grijă de tine, 
neglijența va lua această 
responsabilitate.

Carrie Latet

Într-o perioadă în care ne petrecem 
majoritatea timpului stând la birou sau 
la volan, am creat atelierul ”Stretch@
work” care să te ajute să îţi îmbunătăţeşti 
postura corpului, să ai o stare optimă de 
sănătate şi să îţi îmbunătăţeşti starea de 
spirit.

Acest atelier va fi susţinut de specialişti 
în permanență la curent cu cele mai 
recente descoperiri din lumea fitnessului, 
ce deţin o vastă experienţă şi certificări 
internaționale în acest domeniu.
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Cât durează? 1 oră.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Îmbunătăţirea stării de sănătate fizică, mentală şi 

spirituală;
•  Facilitarea eliminării restricțiilor şi dezechilibrelor 

din corpul fiecăruia;
•  Vei afla cum te poţi detaşa de problemele de la 

serviciu în timpul liber.

Yoga@work

Un concept bine cunoscut, dar încă 
nedescoperit de foarte mulţi dintre noi. Ce 
presupune de fapt yoga şi ce beneficii aduce 
aceasta? Cuvântul ”yoga” provine din limba 
sanscrită, şi reprezintă uniunea dintre corp, 
minte şi suflet.

Dacă toată lumea ar 
practica yoga, farmaciile 
s-ar desfiinţa.

B.K.S. Iyengar

Practicarea acesteia poate aduce multiple 
beneficii, printre care îmbunătățirea 
concentrării, stimularea circulației sangvine, 
calmarea durerilor sau reducerea stărilor 
depresive.

Specialiştii noştri practică şi studiază Yoga 
de 10 ani, participând la cursuri de formare 
şi workshop-uri atât în România, cât şi în 
centre specializate din străinătate: Spania, 
Olanda, SUA. Predă cursuri pentru adulți şi 
copii, precum şi programe pentru părinți şi 
copii.

20



Vitamine  
pentru minte şi suflet



Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei înţelege mai bine cum funcţionezi într-o echipă 

şi modul în care contribui la succesul echipei;

•  Îţi vei dezvolta propriile abilităţi de a lucra în echipă;

•  Vei ştii ce anume trebuie să eficientizezi pentru a fi 

cât mai performant.

Descoperă 
propriul stil!

Vrei să îţi identifici propriile resurse şi cum pot fi acestea 
folosite într-un mod constructiv, atât în plan personal, cât şi 
profesional? Vrei să transformi orice defect într-o calitate?

Dacă astăzi ar fi 
ultima zi din viața ta, 
ai vrea să faci ceea 
ce făceai zi de zi? 

Steve Jobs

Te aşteptăm la atelierul ”Descoperă propriul 
stil” pentru a afla încotro te îndrepţi, ce îţi 
doreşti de la tine în viaţă şi cum poţi atinge 
obiectivele într-un mod cât mai congruent cu 
tine, în acord cu propriul mod de a fi.

Vei beneficia de sfaturi utile pentru a te ajuta 
pe tine să ajungi acolo unde îţi doreşti. 

Specialiştii noştri provin din mediul 
educaţional, non-guvernamental, 
organizaţional, ajutând indivizii şi companiile 
să-şi optimizeze performanţele. 
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei învăța cum să pui accent în primul rând pe 

dorinţele tale;
•  Vei afla cum poți aborda cu mai multă uşurință 

problemele cotidiene;
•  Vei realiza cum poți atinge mai uşor obiectivele 

propuse.

Îndrăzneşte  
să fii TU!

De câte ori ai privit cu atenție în sufletul tău? Câte întrebări 
ți-ai pus dacă ai făcut-o?
Care sunt valorile şi obiectivele personale? Coincid cu ceea 
ce faci acum?

Eu nu sunt produsul 
circumstanțelor. 
Eu sunt produsul 
deciziilor mele. 

Stephen Covey

Ai curajul să meditezi asupra propriei individualități 
în contextul unei societăți care ne îndreaptă tot 
mai mult către pierderea identității de sine? 

Participă la acest atelier şi găseşte răspunsurile 
la întrebările care îți par fără ecou, învaţă să îţi 
apreciezi şi să îţi pui în valoare propria persoană.

Acest atelier este condus de specialişti psihologi 
clinicieni experți în psihoterapie cognitiv-
comportamentală sau analiză tranzacțională, care 
te vor ajuta să descoperi noi căi de abordare a 
situațiilor cu care te confrunți.
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Mind focus
Pentru că mintea umană este capabilă de lucruri 
pe care nici nu ni le-am imaginat. Pentru că dacă îți 
propui să realizezi un lucru şi îți doreşti cu adevărat 
nu există nicio barieră care să te oprească.

Pentru a produce transformările pe care ți le 
doreşti, trebuie să construieşti tipare mentale 
noi. Află ce trebuie să ştii despre cum îți poți 
reconstrui tiparele mentale şi implicit îmbunătăți 
starea de bine în workshop-ul  
de Mind Focus.

Nou! Acest atelier aduce cu sine un pachet 
de înregistrări audio care sprijină participanţii să 
continue acasă activitatea şi să le influenţeze 
viaţa de zi cu zi.

Vor conduce acest workshop coachi, psiho-
terapeuţi ericksonieni şi teacheri NLP cu vastă 
experiență practică în domeniul antrenării minții.

Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei afla cum îți pot mobiliza întregul potențial al 

minții activând resurse interioare;
•  Vei învăța cum poți facilia auto-programarea 

pentru reuşită;
•  Cu ajutorul informațiilor primite şi a exercițiului vei 

şti cum îți poți îmbunătăți performanțele mentale 

şi fizice.

Cel care are abilitatea de 
a-şi stăpâni propria minte 
poate pune stăpânire pe 
orice altceva.

Andrew Carnegie
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

• Vei experimenta  beneficiile meditației;

•  Vei învăța regulile de bază ale meditației 

mindfulness;
•  Vei afla cum îți poți creşte energia, 

vitalitatea şi entuziasmul.

Mindfulness
Te-ai întrebat vreodată dacă trăieşti momentul din prezent fără a 
judeca sau a ignora ceva şi fără a te lăsa „furat/ă” de presiunea vieţii 
de zi cu zi?
Mindfulness, tehnica de stăpânire emoțională împrumutată din filosofia 
Buddhistă şi din tehnicile de meditație derivate din ea  înseamnă 
conştientizarea sau trăirea conştientă a momentului prezent.

Respiră şi lasă 
să se întâmple!

Jon Kabat Zinn

Meditația mindfulness este o practică simplă şi, în 
acelaşi timp, foarte puternică, prin care ne antrenăm 
atenția. Este simplă deoarece nu necesită, de fapt, 
decât să fim atenți la ce ni se întâmplă şi este puternică 
pentru că reuşeşte să ne scape de tendința de a ne 
pierde în propriile gânduri, majoritatea legate de trecut 
sau de viitor, fapt care generează un stres în plus față de 
presiunile vieții cotidiene.

Nou! Acest atelier aduce cu sine un pachet de 
înregistrări audio care sprijină participanţii să continue 
acasă activitatea şi să le influenţeze viaţa de zi cu zi.

Acest workshop este desfăşurat de mentori şi coachi 
de mindfulness care cu ajutorul metodelor şi exercițiului 
reuşesc să ajute participanții să îşi limpezească mintea.
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Cât durează? 1 oră.
Câţi participanţi? Maxim 200 participanți per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei  afla ce abilități trebuie să deții pentru a face 

performanță;
•  Vei descoperi ce se află în spatele poveştilor de 

succes;
•  Vei putea interacționa şi dialoga cu persoane care îți 

pot deveni sursă de inspirație.

Oameni. Pasiuni.
Performanță.

Uneori succesul celorlalți ne uimeşte şi 
ajungem să ne întrebăm cum au putut 
atinge asemenea performanțe. Este greu? 
Este uşor? De ce este nevoie să atingi 
un asemenea nivel al performanței? Câtă 
muncă şi cât sacrificiu stau în spatele unei 
persoane care se bucură de succes?

Toate visele noastre pot deveni 
realitate, dacă avem curajul să 
le urmăm.

Walt Disney

Răspunsurile le poți afla participând la 
acest atelier în cadrul căruia, personalități 
ale lumii economice, politice, artistice etc. 
vă vor împărtăşi din ”rețeta succesului” lor, 
ce pasiuni au şi cum reuşesc să mențină 
un echilibru între viața profesională şi cea 
personală.

În cadrul acestui atelier, speakerii sunt 
personalități din mediul de afaceri, politic, 
artistic, invitați la cererea participanților.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 persoane per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

•  Vei înțelege importanța brandului personal în 

zilele noastre;
•  Vei afla cum îți poți construi un brand personal 

autentic;
•  Vei conştientiza beneficiile brandului personal 

de succes.

Personal 
branding

Încă înainte de vremurile pre-industriale, oamenii au folosit 
branding-ul pentru a deveni puternici şi pentru a solidifica relaţiile cu 
clienţii.

Fiecare om este o 
comoară în felul său. 

Robert Falcon Scott

Acum zeci de ani, oamenii care frecventau 
magazinul de plăcinte al domnului Jones ştiau că 
plăcintele lui sunt făcute cu fructe adevărate şi erau 
înmânate întotdeauna cu un zâmbet cald. Domnul 
Jones îi făcea pe clienţi să se simtă atât de speciali 
încât nu îi deranja faptul că parcurgeau un drum 
lung, că trebuiau să aştepte la rând şi că plăteau un 
plus de doi cenţi pentru plăcintă.

Lucrurile au evoluat, iar acum branding-ul nu este 
numai pentru marile corporaţii. În noul mileniu, totul 
este un brand, iar branding-ul este şi pentru oameni. 
Află cum îți poți construi brand-ul personal autentic, 
cum îl poți hrăni şi întări participând la acest atelier.

Atelierul va fi condus de specialişti în personal 
branding.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Îţi vei îmbunătăţi capacitatea de concentrare, 

creşte motivaţia şi încrederea în sine;

•  Îţi vei putea utiliza întreg potenţialul, al abilităţilor, 

intereselor şi cunoştinţelor în scopurile propuse;

•  Vei învăţa cum îţi poţi diminua nivelul stresului şi 

anxietăţii.

Relaxare prin 
autohipnoză

Ştiai că aceasta este cea mai veche formă de 
psihoterapie practicată pe continentul european şi 
chiar pe întreaga planetă? Hipnoza a fost utilizată 
în medicina modernă pentru a trata durerea, iar în 
ultimele decenii a început să fie folosită şi pentru 
a combate anxietatea, stresul, depresia şi alte 
afecţiuni.

Hipnoza este o stare 
concentrată de conştientizare. 
Acest lucru este necesar 
pentru a crea schimbare.

Workshop-ul ”Relaxare prin autohipnoză” se 
adresează celor care vor să aprofundeze această 
tehnică şi să folosească diferite resurse pentru 
dezvoltarea personală.

Nou! Acest atelier aduce cu sine un pachet de 
înregistrări audio care sprijină participanţii să continue 
acasă activitatea şi să le influenţeze viaţa de zi cu zi.

Această tematică este prezentată de psihologi experți 
în coaching, leadership development, psihoterapie 
ericksoniană, analiză tranzacțională şi tehnici de 
relaxare, fini cunoscători ai tehnicilor de aplicare a 
strategiilor de gestionare a stresului pe termen scurt şi 
lung.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

•  Vei învăţa tehnici de autosugestie/ 
autohipnoză pentru un somn mai bun;

•  Vei afla cum te poţi detaşa de problemele 

de la serviciu în timpul liber;
•  Vei ştii cum să îţi dozezi mai eficient 

energia.

Sleep  
Better

Ştiai că 79% dintre persoane nu dorm atât 
cât au nevoie? Sau că somnolenţa cronică 
predispune oamenii unui risc crescut de 
depresie? Datele parţiale ale Stres Index, un 
studiu naţional realizat de Dynamic HR ne 
dezvăluie faptul că 23,53% dintre angajaţii din 
România dorm mai puţin de 7 ore pe noapte 
însă asta nu înseamnă că se şi odihnesc.

Insomnie, în numele tău  
voi dormi şi la noapte!

Costel Zăgan

Pentru toate aceste date îngrijorătoare şi 
pentru multe altele, am pregătit un workshop 
inedit în care îţi voi prezenta tehnici şi metode 
eficiente care îţi vor îmbunătăţi cu siguranţă 
calitatea somnului şi implicit te va ajuta să începi 
să te regenerezi fizic şi psihic: ”Sleep Better 
workshop”.

Această tematică este prezentată de psihologi 
experți în coaching, leadership development, 
psihoterapie ericksoniană, analiză tranzacțională 
şi tehnici de relaxare, fini cunoscători ai 
tehnicilor de aplicare a strategiilor de gestionare 
a stresului pe termen scurt şi lung.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei afla ce este anxietatea şi cum ne poate afecta 

aceasta viața;
•  Vei învăța cum să îți controlezi eficient reacțiile de 

anxietate/frică;
•  Vei  înţelege mecanismul prin care se pot 

produce modificări ale stilului de gândire pentru a 

reacționa constructiv  în fața situațiilor stresante.

Stop anxietății  
și grijilor

Frecvența tulburărilor anxioase în România este de 
25-28% iar cei care suferă de aceste afecțiuni nu pot 
decât să se adreseze medicilor deoarece în România 
nu există centre de criză. Anxietatea poate fi cauza 
fricii de vorbitul în public, apariției unui atac de 
panică, eşecului  la un examen sau interviu şi multe 
altele puse pe seama emoțiilor.

Grijile sunt asemenea copiilor 
mici: cu cât îi îngrijeşti, cu atât 
cresc mai mari.

Richard Wurmbrand

Cu toată agitația lumii în care trăim, benefic pentru 
fiecare dintre noi este să cunoaştem cum putem 
recunoaşte şi preveni astfel de stări sau cum putem 
bloca cronicizarea acestora. Și tocmai asta ne 
propunem cu acest workshop.

Nou! Acest atelier aduce cu sine un pachet de 
înregistrări audio care sprijină participanţii să continue 
acasă activitatea şi să le influenţeze viaţa de zi cu zi.

Aceste workshopuri sunt conduse de specialişti 
psihologi clinicieni experți în psihoterapie cognitiv-
comportamentală cea mai validată formă de 
psihoterapie pentru tulburările de anxietate.

30



Cât durează? 4 ore.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei învăța noțiuni generale despre stres: eustres 

şi distres, simptomele stresului, avantajele 

stresului, modalități de a depăşi stresul cotidian;

•  Vei descoperi că mai important este să lucrezi 

mai inteligent decât din greu ca să obţii rezultate;

•  Vei afla moduri noi şi sănătoase de a realiza 

sarcinile în condiţii de stres.

Stress 
management

Ştiai că 75% - 95% din vizitele la medic sunt legate 
de simptome cauzate de stres? Pe de altă parte, 60% 
dintre accidentele de muncă au ca sursă stresul. 
Mai mult decât atât, tot în procent de 60% stresul 
ocupațional se leagă de absenteismul de la job?

Stresul este un laborator 
de studiu care ne învaţă 
mereu cum să rezolvăm cu 
succes dificultăţile pe care le 
întâmpinăm în viaţă.

Merril F. Raber

Cu toții suntem supuşi în permanență stresului, acesta 
având atât efecte benefice cât şi negative însă o stare 
intensă şi neplăcută pe termen lung are efecte negative 
asupra sănătăţii, performanţelor şi productivităţii.
Doreşti să afli cum poți face față presiunilor de zi cu 
zi, cum poți reduce stresul cu metode la îndemână şi 
rezultate imediate? Participă la acest workshop şi vei 
afla tot ce trebuie să ştii în această direcție.

Nou! Acest atelier aduce cu sine un pachet de 
înregistrări audio care sprijină participanţii să continue 
acasă activitatea şi să le influenţeze viaţa de zi cu zi.

Această tematică este prezentată de psihologi 
experți în psihoterapie ericksoniană, fini cunoscători 
ai tehnicilor de aplicare a strategiilor de gestionare a 
stresului pe termen scurt şi lung.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Îţi vei putea elibera emoţiile negative: furie, 

teamă, ură prin dans;
•  Îţi vei stimula comunicarea liberă şi vei creşte 

stima de sine;
•  Îţi vei îmbunătăţi funcţiile cognitive, dar şi 

memoria.

Terapia 
prin dans

Te-ai întrebat vreodată de ce te simţi atât de bine şi de 
energizat după o partidă de dans? Studii recente realizate 
în Germania demonstrează faptul că terapia prin dans oferă 
beneficii multiple în ceea ce priveşte starea de sănătate 
fizică şi psihică, nivelul relaţiilor sociale, dar şi îmbunătăţirea 
calităţii vieţii pe termen lung.

Dansul reprezintă limbajul 
ascuns al sufletului.

Martha Graham

Acest workshop îţi propune soluţii concrete şi 
eficiente în combaterea stresului, ameliorarea 
sau prevenţia unei game largi de afecţiuni, 
îmbunătăţirea funcţiilor cognitive, dar şi 
restabilirea echilibrului emoţional.

Acest workshop va fi susținut de specialişti în 
practicarea dansului ca şi metodă terapeutică 
de relaxare şi exprimare a emoțiilor şi 
sentimentelor interioare.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei lucra mai bine în echipă şi îţi vei îmbunătăți 

abilitățile de planificare;
•  Vei beneficia de reducerea stresului şi a anxietăţii, 

îţi vei întări sistemul imunitar;
•  Îţi vei îmbunătăţi starea de sănătate fizică, 

mentală şi spirituală.

Terapia  
prin muzică

Muzica a fost, este şi va fi întotdeauna 
un element esențial al vieții noastre care 
implică emoții şi are un efect benefic asupra 
aspectelor personalității. Lumea se schimbă 
pe ritmurile muzicii. Muzica aduce oamenii mai 
aproape şi sparge barierele de orice fel.

Fără muzică viața ar fi 
o greşeală.

Friedrich Nietzsche

Terapia prin muzică se regăseşte încă din 
timpurile biblice, când David a cântat la harpă 
pentru a-l scăpa pe regele Saul de un spirit 
malefic, iar Aristotel însuşi descria muzica ca 
pe o forţă ce purifică sentimentele.

Specialiştii ce vor susținute acest workshop 
sunt experți în terapia de grup prin muzică, cu 
o vastă experiență în conducerea unor astfel 
de sesiuni de relaxare şi diminuare a stresului.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Te vei relaxa şi te vei elibera de stres;

•  Vei putea intra în contact mai uşor cu emoțiile 

tale;
•  Vei deveni mai încrezător, mai liber şi mai 

optimist.

Terapia  
prin pictură

Conceptul de terapie prin artă („art therapy“) 
a apărut în anii ’40 în Marea Britanie, când 
artistul Adrian Hill a realizat că „prin crearea 
unor imagini, se eliberează energia creativă a 
pacienților reprimați, care nu se poate transmite 
prin cuvinte”.

Sentimentul colorează, nu pensula. 
Poţi colora c-o bucăţică de 
cărbune, şi toate tuburile din lume 
nu-ţi dau albastrul unei flori de inişor 
dacă nu-l ai în suflet.

Nicolae Grigorescu

Ce-ai crede dacă ți-aş spune că te poți 
elibera prin pictură de stresul acumulat 
de-a lungul unei săptămâni încărcate de 
muncă?  Nu trebuie să fii pasionat de 
pictură sau să ai talent la aşa ceva, ci 
doar să te aşezi în fața şevaletului. Restul 
vine de la sine. Încearcă!

Te vor ghida prin acest atelier specialişti în 
art terapie care dețin o vastă experiență 
atât în lucrul cu adulții cât şi cu copiii.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 20 persoane 

per sesiune.
Care sunt beneficiile?

•  Te vei putea reconecta cu copilul din 
interior;

•  Vei experimenta şi conştientiza efectele 

râsului asupra organismului;
•  Îți vei îmbunătăți starea de spirit.

Terapia  
prin râs

Cercetătorii Universităţii din Standford 
susțin că râsul stimulează secreția de 
endorfine care induc o stare profundă de 
relaxare şi bunăstare emoțională.

O zi în care nu ai râs, 
este o zi pierdută.

Charlie Chaplin

La nivel mental, terapia prin râs îmbunătățeşte starea 
de spirit, combate anxietatea, eliberează psihicul 
de stres, înlătură teama şi creşte rezistența psihică. 
Tot umorul are efecte pozitive şi în plan social, 
consolidând relațiile interumane, crescând nivelul 
de atracție între două sau mai multe persoane, 
soluționând conflicte şi facilitând adeziunea grupurilor.

Alătură-te nouă la acest atelier şi vom afla împreună  
care sunt efectele benefice ale râsului  prin exerciții 
de relaxare şi respiraţie, urmate de activități vesele şi 
amuzante menite să te facă să râzi.

Specialiştii care se vor ocupa de starea ta de bine 
în cadrul acestui workshop sunt psihologi clinicieni 
cu experiență în terapia de grup şi actori tineri de 
comedie.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Sesiuni individuale.

Care sunt beneficiile?
•  Vei învăța să gestionezi stările interioare pentru 

a-ți îndeplini cu uşurință obiectivele importante;

•  Îți vei putea creşte productivitatea şi 
performanța;

•  Vei avea mai multă energie şi vitalitate.

StressBreak 
1 to 1

Pe fondul tensiunilor şi presiunilor zilnice, 
nu suntem la fel de eficienţi ca atunci când 
suntem relaxaţi. De aceea, în sesiunile 
de coaching este facilitat procesul 
transformării, se depăşesc momentele de 
criză, se găsesc soluţii la unele blocaje.

Diamantele tale nu se află în munţii 
de pe alte tărâmuri sau în mările 
îndepărtate; ele se află chiar în curtea 
ta, nu trebuie decât să sapi ca să  
le găseşti.

Russel H.

În sesiunile de coaching generativ, te descoperi în 
toată complexitatea ta, îți explorezi punctele slabe 
şi cele tari, descoperind puterea extremelor care 
împreună fac ca posibilităţile să fie infinite. 

Lucrează cu noi şi vei reuşi să găseşti soluţii 
creative pentru depăşirea obstacolelor cu care te 
confrunți. 

Această tematică este prezentată de experți în 
coaching generativ, leadership development, 
psihoterapie ericksoniană şi analiză tranzacțională, 
fini cunoscători ai tehnicilor de aplicare a strategiilor 
de gestionare a stresului pe termen scurt şi lung.
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Cât durează? 1 oră.
Câţi participanţi? Sesiuni individuale.

Care sunt beneficiile?
•  Vei ştii cum să faci alegerile potrivite în ceea ce 

priveşte starea ta de sănătate;
•  Vei obţine echilibrul dintre viaţa personală şi 

profesională şi vei avea un nivel crescut de energie;

•  Vei descoperi noi metode creative de auto-

exprimare.

Wellness  
coaching

Felul în care ne trăim viaţa are un efect impresionant 
asupra nivelului nostru de sănătate fizică, mentală şi 
spirituală. De la acţiunile pe care le întreprindem zilnic, la 
ce mâncăm sau felul în care gândim, toate ne afectează 
fără ca noi să realizăm acest aspect.

Coaching-ul este 
limbajul universal al 
schimbării şi învățării.

CNN

Sesiunile de coaching 1 la 1 au ca scop 
construirea unui plan de wellness realist şi 
personalizat pentru fiecare participant în parte, 
astfel încât acesta să se poată dezvolta în mod 
armonios.

Participă la acest workshop pentru a afla cum te 
poţi dezvolta pe plan personal şi profesional, într-
un mod armonios şi durabil.

Această tematică este prezentată de psihologi 
experți în coaching, leadership development, 
psihoterapie ericksoniană, analiză tranzacțională 
şi tehnici de relaxare, fini cunoscători ai tehnicilor 
de aplicare a strategiilor de gestionare a stresului 
pe termen scurt şi lung.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

•  Vei afla care sunt obiceiurile de viață 
sănătoase pentru dezvoltarea şi menținerea 

echilibrului între viața profesională şi cea 

personală;
•  Vei învăța unele metode şi tehnici de adaptare 

la ritmul de viață actual;
•  Vei  explora lucrurile care te fac fericit.

Work-Life 
balance 

Faptul că 99% din managerii români nu se pot detaşa de 
problemele de la birou când ajung acasă, 90% lucrează şi în 
weekend-uri şi 92,9% ratează timpul petrecut  cu familia şi 
prietenii din cauza presiunii de la locul de muncă sunt date 
îngrijorătoare legate de echilibrul dintre viața personală şi cea 
profesională a angajaților.

Fericirea nu este o 
destinație. E un mod 
de a trăi. 

Burton Hills 

Pentru că ritmul accelerat al existenței noastre, volumul 
de muncă şi stresul ne fac uneori să ne gândim mai puțin 
la noi şi pentru că avem nevoie de un echilibru în scopul 
de a ne reîntoarce la starea de bine şi la bucuria de a trăi, 
te invităm la WLB workshop. Un workshop unde învățăm 
cum să menținem un echilibru între viața profesională şi cea 
personală astfel încât să putem fi mai fericiți.

Nou! Acest atelier aduce cu sine un pachet de înregistrări 
audio care sprijină participanţii să continue acasă 
activitatea şi să le influenţeze viaţa de zi cu zi.

Acest workshop este susținut de promotori şi susținători ai 
vieții echilibrate, specialişti care au măsurat nivelul stării de 
bine ai angajaților din România, traineri şi coachi. 
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Vitamine  
pentru familie



Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei învăța să îți gestionezi eficient emoțiile negative 

puternice;
•  Vei afla ce atitudini să adopți pentru a putea susține 

emoțional în special bolnavul cât şi pe ceilalți;

•  Vei experimenta activități care îți vor îmbunătăți 

starea psihică pe care ulterior le vei putea repeta 

atât individual cât şi cu apropiații.

Aproape de cei dragi  
cu afecțiuni grave

Statisticile ne vorbesc despre faptul că 4 
din 10 persoane sunt diagnosticate de-a 
lungul vieţii cu una din cele mai crunte boli – 
cancerul. Aceasta nu este singura boală de 
o gravitate extremă care afecteză nu numai 
bolnavul ci şi familia acestuia.

Sănătatea este un cuvânt 
mare. Ea cuprinde nu numai 
corpul ci şi mintea, spiritul şi 
perspectiva unui om. 

James H. West

Chiar dacă am prefera să nu ne confruntăm 
cu asemenea situații, viața ne pune uneori 
în această dificilă poziție. Și atunci, ne 
întrebăm: Cum ar fi bine să procedez? Ce 
atitudine să adopt şi ce aş putea face ca să 
mă pot ajuta atât pe mine cât şi pe ceilalți?  

Răspunsurile le poți afla participând la acest 
seminar.

Aceste ateliere sunt conduse de specialişti 
psihologi clinicieni şi psihiatri cu experiență 
în programe care au ca scop depăşirea 
evenimentelor emoționale traumatizante.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 20 participanți per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

•  Vei  înțelege mai bine propriul comportament 

financiar;
•  Vei afla care este  impactul comportamentului 

financiar asupra vieții personale;
•  Vei cunoaşte metode despre cum îți poți construi 

un buget echilibrat pentru un confort sporit.

Bunăstare  
și siguranță financiară

Un studiu elaborat în România în anul 2013 releva că doar 
1,4% dintre respondenți consideră că au bune cunoştințe 
financiare şi de asemenea că 7 din 10 români resimt 
datoriile ca pe un disconfort psihic.

Arta nu este în cum faci 
banii, ci în cum îi ţii mai 
mult timp la tine.

Anonim

Cum banii guvernează o bună parte din ce 
se întâmplă cu confortul nostru material, 
indiferent de câți avem, important este 
să ştim cum să îi gestionăm. Trebuie să 
recunoaştem că nu foarte mulți dintre noi 
stau relaxați când vine vorba de cheltuielile 
lunare.

Cum facem să administrăm eficient banii 
şi să ajungem la un confort psihic din 
punct de vedere al cheltuielilor? Putem afla 
participând la acest atelier.

Speakerii care vor susține acest atelier sunt 
specialişti în activități financiare traderi şi 
mentori.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei afla care sunt modalitățile de comunicare şi 

care dintre acestea este indicată a fi folosită în 

relațiile cu ceilalți;
•  Vei conştientiza importanța unei comunicări clare 

şi asertive în relația de cuplu;
•  Îți vei putea evalua şi îmbunătăți modul de 

comunicare cu partenerul de cuplu şi nu numai.

Comunicarea  
în cuplu

Ştiai că rata divorțurilor în România este 
cuprinsă între 20-29%? Una dintre cauzele 
principale ale separării partenerilor este 
lipsa comunicării.

Cea mai nobilă plăcere este 
bucuria de a înţelege.

Leonardo da Vinci

Divergențe apar în orice relație însă indicat este 
să trecem peste aceste episoade comunicând 
cu celălalt, încercând să aflăm ce anume l-a 
nemulţumit. În relația de cuplu comunicarea este, 
de fapt cel mai important aspect. Ea poate face şi 
desface.

Participând la acest atelier, vei  înțelege de la 
specialiştii în domeniu care sunt modalitățile 
cele mai indicate pentru o bună comunicare cu 
partenerul şi cum această comunicare poate 
susține o relație armonioasă şi sănătoasă.

Workshop-ul va fi condus de psihologi clinicieni 
specializați în psihoterapia de cuplu.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 participanți per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

•  Vei  afla care sunt factorii de risc ai 
comportamentelor deviante la copii şi 

adolescenți;
•  Vei învăța cum este indicat să îi vorbeşti 

copilului când abordezi o temă delicată;

•  Vei afla cum poți câştiga încrederea şi 

prietenia copilului tăi.

Copii, sexualitate, consum de 
droguri și alte teme delicate

Mai mult de 2.000 de fete cu vârste de sub 16 ani 
devin mame în România în fiecare an; aproximativ 
10% dintre adolescenți fumează până la 15 țigarete 
pe zi, 20 de zile pe lună; aproximativ 75% dintre 
liceeni au consumat alcool ocazional; aproximativ 
40% dintre adolescenți au încercat cel puţin o dată 
marijuana, şi lista statisticilor îngrijorătoare ar 
putea continua.

Este mai uşor să 
construieşti un copil 
puternic decât să repari 
un matur stricat.

Frederick Douglass

Cum ne putem feri copiii de aceste comportamente 
dăunătoare? Cum putem proceda ca ei să nu ajungă 
să facă parte din aceste procentaje? Un prim pas este 
comunicarea.

Știm, comunicarea cu copiii şi adolescenții nu urmează 
aceleaşi reguli ca cea cu adulții şi tocmai de aceea 
venim în sprijinul tău cu acest workshop.

Aceste workshopuri sunt conduse de specialişti 
psihologi clinicieni experți în psihoterapie cognitiv-
comportamentală şi adicție.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 participanți per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei descoperi cum poți comunica pentru a trăi 

experiențe pozitive împreună cu copilul tău;

•  Îți vei însuşi metode pentru a crea echilibrul între 

responsabilitate şi recompensă;
•  Vei afla care sunt comportamentele care 

influențează dezvoltarea încrederii în sine a 

copilului.

Disciplina  
între limite și recompense

Gândurile unui părinte: “Îmi doresc să construiesc o relație 
de încredere şi înțelegere reciprocă cu copilul meu. Vreau 
să îi asigur dezvoltarea armonioasă astfel încât prin ceea 
ce face în prezent să pună temelia realizărilor viitoare.”

Copilul trebuie primit 
cu respect, crescut cu 
iubire şi apoi lăsat în 
libertate deplină.

Rudolf Steiner

Ca părinte, îți doreşti ca micuții tăi să 
se dezvolte armonios şi să devină adulți 
responsabili. Cunoaştem însă drumul 
anevoios al formării lor, iată de ce te vom 
ajuta să descoperi noi căi de abordare a 
situațiilor cu care cu toții ne confruntăm ca 
părinți, utile pentru dezvoltarea socială şi 
emoțională a copiilor.

Echipa noastră de specialişti în parenting te 
va ajuta să descoperi noi căi de abordare a 
situațiilor cu care ne confruntăm ca părinți, 
utile pentru dezvoltarea socială şi emoțională 
a copilului tău.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 20 de persoane per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

• Vei învăţa tehnici de prevenire a alergiilor;

•  Vei afla ce resurse naturale poţi folosi pentru 

imunizare;
•  Vei beneficia de un boost de energie pentru 

a-ți continua ziua în forţă.

Imunizează-ţi 
familia!

Statisticile arată că 20% din populaţie este 
afectată de rinită alergică, 6% are cel puţin o 
alergie alimentară, iar aproape 20% au dermatite 
atopice la un moment dat. Astenia de primăvară, 
guturaiul de toamnă, gripa, bolile copilăriei, toate 
ne dau dureri de cap şi ne-am dori ca familia 
noastră să fie ferită de ele.

Să îţi doreşti să fii sănatos 
este o parte din sănătate.

Seneca

Astfel, am creat workshop-ul ”Imunizează-ţi 
familia” pentru tine şi familia ta, tocmai pentru 
că este mult mai uşor să prevenim decât să 
vindecăm.

Specialiştii ce vor susţine acest atelier  
sunt medici specialişti în medicina naturistă 
şi imunologie, cu experienţă şi rezultate 
remarcabile.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 persoane per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

•  Vei învăţa lucruri pe care nu le ştiai despre 

travaliu, naştere şi îngrijirea postnatală;

•  Vei explora temerile pe care le ai;
•  Vei beneficia de pregătirea psihică necesară 

pentru a face faţă cu brio acestui moment 

din viaţa ta.

Naşterea 
naturală

Ştiai că naşterea naturală favorizează 
o mai bună dezvoltare a creierului 
bebeluşului şi încurajează formarea 
unui sistem imunitar puternic? Poate 
din teamă sau lipsa informaţiilor 
complete, foarte multe femei refuză 
naşterea naturală.

Mama este începutul tuturor 
începuturilor. 

Grigore Vieru

Dedicat atât femeilor, cât şi viitorilor tătici, 
workshop-ul ”Naşterea naturală” vine 
cu informaţii complete şi corecte despre 
modul în care ne putem pregăti fizic şi 
mental pentru a aduce bebeluşul pe lume 
în mod natural.

Acest workshop va fi susţinut de 
specialişti în domeniul cursurilor Lamaze, 
psihologie şi psihoterapie.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 participanți per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei afla cum poți comunica eficient cu copiii în 

funcție de stadiul de dezvoltare cognitivă  în care 

se află;
•  Vei învăța cum poți obține cooperarea copilului;

•  Vei dezvolta abilități de comunicare cu copilul 

depre valori, reguli, aşteptări şi îngrijorări.

Vorbește-i copilului 
eficient

Cercetările ne arată că atât copiii cât şi părinţii au 
manifestat dificultăți de înțelegere şi de comunicare 
eficientă a nevoilor şi emoțiilor fiecăruia, conflicte legate de 
stabilirea şi menținerea unor limite şi reguli de disciplină în 
familie sau probleme şcolare.

În spatele fiecărui copil 
care are încredere în 
el, se află un părinte 
ce i-a oferit încrederea 
necesară în el.Pentru a reuşi să comunicăm cu adevărat cu 

copiii noştri este important să înțelegem stadiul 
de dezvoltare în care se află şi cum ar fi corect să 
interacționăm cu ei.

Participă la acest workshop şi vei afla în ce mod 
poți comunica cu copilul tău pentru ca el să te 
înțeleagă şi să reacționeze pozitiv la cerințele 
tale, astfel încât relația dintre tine şi el să se 
dezvolte armonios şi mai târziu să se transforme 
într-un adevărat parteneriat bazat pe încredere şi 
prietenie.

Echipa noastră de specialişti în parenting te va 
ajuta să descoperi noi căi de abordare a situațiilor 
cu care ne confruntăm ca părinți, utile pentru 
dezvoltarea socială şi emoțională a copilului tău.
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Vitamine  
pentru pasiuni



Actorie şi  
improvizaţie

Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Între 10 şi 200 de persoane per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

•  Îţi vei îmbunătăţi tonusul şi vei avea o stare de spirit 

pozitivă;
•  Îţi vei dezvolta gândirea logică şi imaginaţia;

•  Vei evada din cotidian într-un cadru relaxant şi 

amuzant.

Ce-ai zice de un spectacol de improvizaţie unde nu există 
niciun regizor, niciun scenariu, nicio replică învăţată de 
acasă, ci doar publicul care oferă propuneri şi sugestii pentru 
scenele care vor urma? Sau de o piesă de teatru gândită 
special pentru a interacţiona cu publicul şi unde suspansul se 
împleteşte cu logica pentru a descoperi cine este criminalul?

Pe scena teatrului 
actorii trăiesc. 

Peter Boyle

La start aşteaptă OK-ul colegii noştri, 
o trupă de baieţi simpatici şi amuzanți 
care îţi vor face, cu siguranţă, ziua mai 
frumoasă. Fii parte din acest spectacol 
şi creaţi un moment unic, creativ şi plin 
de umor.

Acest workshop va fi prezentat de 
o trupă de artişti talentaţi, gata să 
vă ofere o porţie binemeritată de 
amuzament.

49



Aranjamente  
florale

Cât durează? 1 oră şi jumătate.
Câţi participanţi? Maxim 18 de persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Îţi vei îmbunătăţi tonusul şi vei avea o stare de spirit 

pozitivă;
•  Vei resimţi imediat o creştere a nivelului de energie, 

şi astfel îţi vei creşte productivitatea;

•  Îţi vei dezvolta atenţia la detalii, concentrarea, dar şi 

îndemânarea.

De câte ori nu am privit cu admiraţie un buchet 
de flori sau o grădină frumos amenajată, fiind 
plăcut impresionaţi de parfumul florilor sau de 
bogăţia acestora de culori? Florile sunt şi au fost 
întotdeauna un mijloc plăcut de a-i surprinde pe 
cei dragi, de a marca un eveniment important, 
de a face o bucurie.

Florile lasă puţin din parfumul lor 
în mâna care le dăruieşte.

Proverb chinezesc

Atelierul de aranjamente florale te va ajuta 
să îţi exprimi mai bine creativitatea, să 
cunoşti povestea fiecărei flori şi să înseninezi 
chipurile celor dragi oferind un cadou unic.

Fii alături de noi, în cadrul acestui workshop, 
şi vom crea împreună buchete deosebite, 
aducătoare de zâmbete şi voie bună.

Acest workshop va fi condus de artişti 
talentaţi, cu o vastă experienţă în domeniul 
creaţiei aranjamentelor florale, ce vă va 
expune povestea fiecărei flori atent aranjată.
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Artă reciclată

Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 18 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei contribui în mod real la îmbunătăţirea mediului 

înconjurător, dar şi la starea de bine a ta şi a celor 

dragi ţie;
•  Îţi vei dezvolta nu numai imaginaţia, ci şi 

îndemânarea, munca în echipă sau atenţia la detalii;

•  Vei învăţa cum poţi transforma materialele reciclate 

în obiecte decorative sau de uz practic.

Ştiai că mai mult de 60 de milioane de sticle de plastic sunt 
aruncate zilnic la gunoi? Sau că energia economisită dintr-o 
singură sticlă reciclată ar putea alimenta un televizor timp de 
20 de minute sau un bec timp de 4 ore? Pentru toate acestea 
şi multe alte date îngrijorătoare, am creat atelierul de artă 
reciclată, care va veni cu soluţii concrete despre cum putem 
recicla şi transforma diverse obiecte în decoraţiuni sau alte 
obiecte de uz casnic.

Trăim pe această 
planetă ca şi când 
am avea alta pe 
care am putea trăi.

Terri Swearingen

Acest workshop îţi propune o modalitate 
distractivă şi relaxantă de a contribui la 
diminuarea poluării, reducerea efectului 
de seră sau economisirea de materii 
prime şi energie.

Acest atelier va fi susținut de artişti 
pasionați, creativi, ce vă vor transmite 
pasiunea lor pentru arta reciclată, 
dar şi pentru îmbunătățirea mediului 
înconjurător.
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Atelier  
de pictură

Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 20 de persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Dezvoltarea îndemânării, imaginaţiei şi a inteligenţei 

emoţionale;
•  Consolidarea încrederii în sine;
•  Dezvoltarea concentrării şi atenţiei.

Pictura este una dintre cele mai vechi ramuri ale 
artelor plastice, reprezentate până acum în mii 
de forme şi culori, cu ajutorul unor tehnici atât de 
diferite, dar totuşi atât de frumoase. Vom începe 
cu cunoştinţele de bază ale acestei ramuri şi vom 
continua purtaţi de valul imaginaţiei.

Culorile depind 
de lumina în 
care le vezi.

Ulise

Îţi propunem un atelier creativ, în care vei 
putea realiza cu ajutorul specialiştilor, lucrări 
deosebite, puse în practică prin diverse 
tehnici de a picta: ulei, acuarelă, goaşă, 
pastel, frescă, cerneală etc.

Aşadar, lasă-te purtat de creativitate şi 
participă la acest workshop!

Atelierul va fi condus de artişti pasionaţi, 
pregătiţi sa le insufle şi participanţilor 
plăcerea de a transpune fiecare emoţie cu 
ajutorul pensulei.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 18 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Îţi vei îmbunătăţi starea de sănătate fizică şi mentală;

•  Vei beneficia de un boost de energie pentru aţi 

continua ziua în forţă;
•  Îţi vei îmbunătăţi tonusul şi vei avea o stare de spirit 

pozitivă.

Atelier  
de quilling

Tehnica quilling, tehnică veche, ce datează 
încă din secolul al XIV-lea îţi propune 
ca prin simpla folosire a benzilor de 
hârtie, prin rularea acesteia, să îţi poţi 
crea obiecte şi decoraţiuni inedite, de la 
felicitări şi invitaţii, până la rame foto sau 
mici tablouri.

Creativitatea 
este distracția 
inteligenței. 

Albert Einstein

Atelierul de quilling reprezintă o modalitate 
relaxantă şi inedită de creaţie, care să te 
ajute să ieşi din gândurile de zi cu zi, să te 
transpună într-o lume plină de culoare şi să 
îţi dezvolte imaginaţia.

Participă şi tu la acest workshop şi vei 
petrece timp de calitate alături de colegii 
tăi, te vei relaxa şi îţi vei însenina ziua cu 
frumoase obiecte decorative.

Atelierul va fi condus de artişti pasionaţi, 
cu o vastă experienţă în organizarea de 
ateliere handmade în zona corporate.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? 20 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vă veţi putea îmbunătăţi starea de bine;

•  Vă veţi bucura de efectele terapeutice ale 

muzicii;
•  Vă veţi putea îmbunătăţi relaţiile cu colegii.

Company 
Orchestra

Un studiu recent realizat Ferguson şi Sheldon 
(2013) ne spune că ascultarea activă a 
muzicii induce o stare de bine sau amplifică 
fericirea. Alte studii au stabilit faptul că ne 
apropiem mai mult unii de ceilalţi atunci când 
cântăm împreună. Oamenii consideră foarte 
antrenantă sincronizarea împreună cu alţii. 
Acest lucru creşte apartenenţa în cadrul 
grupului şi îi poate face pe cei care participă 
să se conecteze mai mult ca înainte. 

Muzica oferă suflet 
universului, aripi vântului, 
zbor imaginației şi viață 
totului. 

Platon

Adună-ţi echipa şi vino să facem muzică 
împreună într-un mod antrenant, distractiv 
şi plin de energie şi umor.

Acest atelier va fi facilitat de muzicieni 
profesionişti, cu experienţă în predarea 
instrumentelor muzicale atât în România 
cât şi în străinătate.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 20 persoane per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

• Vă veţi putea îmbunătăţi starea de bine;

• Vă veţi implica în activităţi creative;
• Vă veţi putea îmbunătăţi relaţiile cu colegii.

Company 
Theatre

Teatrul aduce o serie de beneficii 
printre care se numără riscul mai 
mic de depresie şi anxietate (graţie 
abundenţei de hormoni anti-stres), 
dar şi de boli în general, o presiune a 
sângelui mai bună şi o satisfacţie mai 
mare a vieţii, în general, relatează 
Daily Mail.

Teatrul este despre provocarea 
modului în care gândim şi 
încurajarea la visare asupra lumii 
la care aspirăm.  

Willem Dafoe 

Activităţile teatrale pe care vi le propunem 
vă vor îmbunătăţi cu siguranţă starea de 
bine şi vă vor relaxa.

Lăsaţi-vă conduşi de imaginaţie şi creaţi 
împreună cu colegii un mic spectacol 
amuzant.

Specialiştii care vor conduce atelierul 
de teatru sunt actori absolvenţi de 
pedagogie teatrală cu experienţă pe 
scenă şi în arta improvizaţiei.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei afla povestea bijuteriilor şi modul de confecţionare 

al acestora;
•  Vei învăţa să creezi mici opere de artă pentru tine şi cei 

dragi ţie;
•  Te vei destinde într-un cadru plăcut şi relaxant.

Confecţionare  
mărgele

Ştiai că primele bijuterii au fost 
confecţionate acum 100.000 de ani? 
Crearea acestora a devenit între timp o 
artă, ce ne oferă o stare de bine, iar la 
fiecare bijuterie creată descoperim o 
nouă poveste. Confecționarea mărgelelor 
necesită atenție, concentrare, dar şi 
inspirație.

Logica te va duce din punctul 
A în punctul B. Imaginaţia te va 
duce oriunde.

Albert Einstein

Atelierul de confecţionat mărgele se 
adresează atât doamnelor, cât şi domnilor, 
care vor să ofere o frumoasă surpriză 
confecţionată 100% manual. Te invităm 
să faci parte din această poveste, să afli 
de unde a pornit totul şi să te laşi purtat 
de creativitate în cadrul acestui workshop 
inedit.

Atelierul va fi condus de artişti pasionaţi, ce 
creează odată cu fiecare bijuterie o nouă 
poveste fascinantă, gata să fie expusă 
publicului larg.
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Confecţionare  
jucării

Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Îţi vei dezvolta nu numai imaginaţia, ci şi 

îndemânarea, munca în echipă sau atenţia la detalii;

•  Vei beneficia de două ore de relaxare, în care vei 

redeveni din nou copil;
•  Îţi vei îmbunătăţi tonusul şi vei avea o stare de spirit 

pozitivă.

Vreţi să le faceţi celor mici o bucurie? Sau 
pur şi simplu vă doriţi să dezvoltaţi o pasiune 
mai veche? Atelierul de confecţionat jucării 
vă va transforma în spiriduşii lui Moş Crăciun, 
indiferent de perioada anului în care ne 
aflăm, şi vă va pune la încercare imaginaţia şi 
îndemânarea cu care aţi fost înzestraţi.

Cei mai mulţi oameni nu se 
maturizează, ci doar cresc.   

Leo Rosten

Te aşteptăm şi pe tine  să 
creăm împreună jucării 
distractive, educative, 
aducătoare de zâmbete pe 
chipurile celor mici.  
Fii Moş Crăciun pentru o zi!

Specialiştii ce vor susține 
acest atelier sunt adevărați 
artişti, ce pot transforma din 
materiale simple, minunați 
prieteni pentru cei mici.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 10 persoane per 

sesiune.
Care sunt beneficiile?

•  Veţi putea îmbunătăţi starea de bine alături 

de colegi fiind implicați în activități inedite;

•  Vă veţi implica în activităţi creative;
•  Vă veţi putea îmbunătăţi relaţiile cu colegii 

conectaţi la un vibe plin de inspiraţie.

Creative 
team

Sigur există o reclamă care îţi place. 
Cu siguranţă că eşti de acord cu 
faptul că un spot publicitar bine creat 
vinde produsul. 

Creativitatea este despre puterea 
de a conecta ceea ce aparent 
este fără legătură.  

William Plomer

Ce-ai spune dacă te-am provoca să 
creezi un astfel de spot împreună cu 
echipa ta? 

Nu vă lăsăm singuri. Îi vom invita pe cei 
mai buni publicitari să vă vorbească şi să 
vă asiste în realizarea lui. 
Sună interesant?

Vor facilita crearea spotului publicitar 
specialişti în domeniu, creatori ai unor 
reclame care au creat din simple nume 
adevărate branduri.
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Dansează  
cu mine

Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Îmbunătăţeste comunicarea intrapersonală;

•  Dansul reprezintă una dintre cele mai bune metode 

dovedite împotriva stresului, prevenind astfel 

multiple boli care au la bază stresul;
•  Vei preveni şi ameliora afecţiunile de coloană 

vertebrală, precum şi durerile de spate.

De câte ori nu aţi auzit o melodie la radio care v-a făcut 
să tresăriţi, să fredoniţi versurile şi să faceţi câteva 
mişcări pe ritmul muzicii? Dansul este printre cele mai 
distractive metode de relaxare, de a face mişcare şi de 
a rămâne în formă.

Totul în univers are ritm. 
Totul dansează.   

Maya Angelou

Îţi propunem acest atelier inedit care 
te va face să te mişti pe ritmuri de 
samba, tango, salsa, step, hip hop, 
breakdance, vals sau flamenco. 
Rămâi alături de noi într-o călătorie 
în jurul lumii în paşi de dans, care 
îţi va pune sângele în mişcare şi va 
energiza întreaga zi. 

Un adevărat spectacol, workshop-ul 
”Dansează cu mine” va fi condus 
de coregrafi şi dansatori, cu o vastă 
experiență de coordonare şi predare 
în dans.
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Design  
interior

Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 20 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei afla noutăţile în domeniu de la specialişti în 

design-ul de interior;
•  Vei afla combinaţiile potrivite căminului tău;

•  Îţi vei exploata pasiunea de a decora cu cunoştinţele 

adecvate.

Nu-i aşa că o schimbare de design, acasă sau 
la birou, este întotdeauna binevenită? Fie că 
modificăm culoarea pereţilor sau aranjăm într-un 
alt mod biroul, aceste mici schimbări ne vor aduce 
mereu o stare de bine, de nou, de proaspăt. 

Prima regulă a decorului 
interior este că poți să 
încalci aproape oricare 
dintre celelalte reguli.

Billy Bladwin

Dacă îţi doreşti să fii propriul creator al acestor 
schimbări de interior, îţi propunem un atelier în 
care vei învăţa ce culori se potrivesc, unde este 
cel mai bine să aşezăm canapeaua sau cum 
poţi mări optic o cameră.

Participă la atelierul de design interior şi adoptă 
schimbările mult dorite în propiul cămin!

Atelier de design interior va fi susținut de 
specialişti ai decorării şi amenajării spațiilor 
interioare, cu o vastă experiență în arhitectură, 
design şi artă.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 20 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei cunoaşte care sunt proporţiile pe verticală,  

tipurile coloristice;
•  Vei învăţa să adaptezi lungimile obiectelor 

vestimentare la propriul profil;
•  Îţi vei identifica propriul stil vestimentar.

Dress  
with style

Preocuparea pentru propria imagine 
este o formă de respect faţă de noi 
înşine, dar şi un gest de politeţe faţă 
de cei cu care interacţionăm, spune 
consultantul nostru vestimentar.

Îmbracă-te neglijent, iar ei îşi vor 
aminti haina. Îmbracă-te impecabil 
si îşi vor aminti persoana.

Coco Chanel

Atelierul ”Dress with style” are scopul 
de a te ajuta sa îţi construieşti imaginea 
personală în faţa clientului prin 
vestimentaţie. 

Participă la acest workshop şi află 
care este stilul tău şi ce anume te 
avantajează pentru a face cele mai 
bune alegeri vestimentare.

Această tematică este prezentată de 
specialişti în domeniul vestimentaţiei, 
cu o vastă experienţă.
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Drumming

Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 20 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Îţi vei dezvolta abilităţile de comunicare şi de 

exprimare pozitivă;
•  Îţi vei stimula întărirea sistemului imunitar;

•  Vei putea explora creativitatea, care duce la 

respectul şi înţelegerea sinelui şi a celorlalţi.

Ştiai că bătutul la tobe reduce tensiunea, anxietatea 
şi stresul, îmbunătăţeste sistemul imunitar şi crează o 
senzație de conectare cu sinele şi cu ceilalți. Atelierul 
de drumming îţi propune oportunitatea de conectare 
cu ceilalţi, reprezentînd un bun sprijin interpersonal.

Dacă muzica este 
hrana dragostei, atunci 
porneşte să cânţi.

William Shakespeare 

Fii alături de noi în cadrul unei sesiuni 
relaxante şi distractive, în acelaşi timp, în 
care vei descoperi noi orizonturi muzicale, 
dar şi modul în care te poţi destinde după 
o zi obositoare la birou.

Acest workshop te va ajuta să te conectezi 
alături de colegii tăi şi să fii prezent în tot 
ceea ce faci. 

Specialiştii cu care colaborăm  sunt unii 
dintre puținii toboşari care ştiu să combine 
muzica africană cu cea europeană 
participând atât la evenimente private, cât  
şi evenimente în corporaţii.
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Fotografie

Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 20 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Îţi vei dezvolta nu numai imaginaţia, ci şi 

îndemânarea, munca în echipă sau atenţia la detalii;

•  Vei resimţi imediat o creştere a nivelului de energie, 

şi astfel îţi vei creşte productivitatea;

•  Îţi va relaxa mintea şi te va ajuta să scapi de stresul 

acumulat pe parcursul zilei.

Studiile recente estimează un număr de 
1.000.000.000.000 de fotografii realizate în anul 2016, 
din care 200.000 sunt încărcate zilnic pe reţeaua de 
socializare Facebook.

Fotografia este arta 
observării. Are foarte 
puțin de-a face cu 
lucrurile pe care le vezi, 
şi totul în legătură cu 
modul în care le vezi. 

Elliott Erwitt 
Tocmai de aceea, venim cu un workshop 
axat pe arta fotografiei, indiferent de 
nivelul tău de cunoştinţe din acest 
domeniu. Vom descoperi împreună tehnici 
şi trucuri de realizare a unor fotografii de 
excepţie, fie că vorbim despre aparatul de 
fotografiat sau camera foto a telefonului 
mobil.

Specialistul ce va susţine acest workshop 
este fotograf cu o experienţă practică de 
peste 8 ani în fotografia comercială şi de 
produs, fotografie de studio şi portret.
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Grădinărit

Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Îţi va relaxa mintea şi te va ajuta să scapi de stresul 

acumulat pe parcursul zilei;
•  Este o formă excelentă de mişcare fizică, cu multiple 

beneficii asupra sănătăţii mentale şi psihice;

•  Vei consuma mai multe fructe şi legume proaspete, 

iar astfel vei beneficia de o nutriţie sănătoasă.

Ştiai că grădinaritul te poate ajuta la combatarea 
obezităţii? Sau că te poate ajuta să devii o 
persoană mai creativă şi mai răbdătoare? 
Grădinăritul este o activitate complexă ce te 
ajută să te menţii în formă şi să ai un stil de viaţă 
sănătos, atât tu, cât şi cei dragi ţie.

Să plantezi o grădină 
înseamnă să ai 
încredere în ziua de 
mâine. 

Audrey Hepburn

Acest workshop vine cu sfaturi practice 
despre cum putem cultiva diverse 
plante, fie că beneficiem sau nu de o 
grădină. Vei descoperi un nou univers 
relaxant, dar atât de necesar într-o 
perioadă în care produsele procesate iau 
cu amploare pieţele.

Atelierul de grădinărit va fi susținut de 
specialişti în arta amenajării spațiilor 
verzi, dar şi în consultanță privind 
activitatea de grădinărit.
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Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 15 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei învăţa diverse stiluri de make-up, care să îţi 

pună în valoare frumuseţea;
•  Îţi vei identifica propriul stil de machiaj.

•  Vei învăţa diverse trucuri de machiaj, dar şi 

sfaturi privind utilizarea corectă a produselor de 

cosmetică şi îngrijirea feţei.

Make-up 
with style

Vă gândiți că trebuie să ajungeți la 
un eveniment important, dar înainte 
trebuie să treceți pe la un salon 
pentru a vă aranja?

Rujul este cu adevărat magic. Poartă în el 
mai mult decât un strop de culoare – vine 
cu promisiunea unui zâmbet strălucitor, 
a unei zile strălucitoare, la propriu şi la 
figurat. 

Roberta Gately

Cum ar fi dacă tehnica vostră de machiaj ar fi 
similară cu cea a unui profesionist? Cărei femei nu 
i-ar plăcea ca oricând să arate impecabil? Aveți 
ocazia să învățați de la make-up artişti cum să vă 
machiați pentru a vă pune în valoare frumusețea.

Această tematică este prezentată de specialişti în 
make-up, cu o experienţă vastă recunoscută la 
nivel naţional şi internaţional.
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Repară şi personalizează 
diverse obiecte

Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Vei beneficia de tips&tricks cu privire la materialele 

ce ne pot fi de ajutor în orice situaţie, dar şi modul 

corect de utilizare al acestora;
•  Vei învăţa să mânuieşti diverse obiecte ce îţi pot 

uşura munca;
•  Îţi vei dezvolta atenţia la detalii, concentrarea, dar şi 

îndemânarea.

Ce putem face atunci când nu găsim niciun 
meşter prin preajmă? Ne apucăm să meşterim, 
desigur. Problema este că lucrurile nu sunt atât 
de simple pe cât par (sau pe cât de simple  
ne-am dori să fie).

Nu e meşter mai mare 
ca nevoia.   

Proverb românesc

Te aşteptăm la un atelier în care 
să învăţăm ABC-ul reparării şi 
personalizării obiectelor noastre 
preferate. Vom lipi, vom tăia, vom 
repara, tocmai pentru ca la final 
rezultatele să fie unele pe măsura 
aşteptărilor noastre. 

Atelierul de meşterit va fi prezentat 
de specialişti în domeniu, gata să 
transforme orice necunoscător  
într-un adevărat meşter.
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Street art  
graffiti

Cât durează? 2 ore.
Câţi participanţi? Maxim 12 persoane per sesiune.

Care sunt beneficiile?
•  Îţi vei îmbunătăţi nivelul de energie;
•  Vei învăţa să utilizezi diverse materiale necesare 

la realizarea desenelor de stradă, dar şi tehnici de 

creaţie;
•  Îţi vei dezvolta concentrarea şi îndemânarea.

Ai admirat, cel puţin o dată, operele 
de artă stradale? Te-ai întrebat 
oare cum reuşesc ori ce materiale 
folosesc pentru a realiza acele 
graffiti-uri? 

Dacă răspunsul tău este da, atunci te 
aşteptăm în cadrul unui atelier dedicat 
artei stradale şi a modului în care 
aceasta este materializată. 

Lasă-te purtat de val şi creează cele 
mai tari desene!

Workshop-ul va fi condus de artişti 
pasionați de artă stradală şi pictură, 
ce vor expune povestea acestor 
desene de la origini şi până la primul 
festival din România.

Arta nu reprezintă întotdeauna lucruri 
drăguţe. Arta este despre cine 
suntem, ce ni s-a întâmplat şi cum 
au fost afectat vieţile noastre.   

Elizabeth Broun
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Pasiune. Oameni. Acţiune 

Ca antreprenori, lideri, angajaţi 
ne străduim să menţinem un 
echilibru în viaţa noastră, între 
toate rolurile pe care le jucăm, 
încercăm să avem timp pentru cei 
dragi nouă, pentru activităţile care 
ne pasionează şi ne dau un sens 
în viaţă. Uneori un program cu 
suficiente ore de somn, relaxare, 
stil de viaţă sănătos şi mişcare pare 
greu de realizat. Pentru strădania 
fiecăruia de a răzbate în această 
cursă fenomenală cu noi înşine, cu 
ceilalţi, ne-am propus prin toate 
atelierele organizate de noi să 
promovăm conceptul de work-life 
balance şi metodele care ajută 
oamenii să aibă un stil de viaţă 
echilibrat, să trăiască în prezent şi 
să aibă POFTĂ DE VIAŢĂ.
  

Simona Nicolaescu
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