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“Лидери
 www.smartstrategiesbg.eu



Услуги

www.smartstrategiesbg
.eu

 – , , Коучинг индивидуален екипен групов

 –    Обучения отворениивътрешнофирмени

   Здравнадиагностикаиблагополучие

   Индивидуалнадиагностикаиконсултиране

   Организационнадиагностикаиконсултиране

 Юридическиуслуги



 Специалнаоферта

ACADEMY 
“SMART STRATEGIES FOR LEADERS”

 „    Академия Интелигентнистратегии за
“ Лидери

 -     енай новиятпроектнаКонсултанска
 SMART STRATEGIES.компания

www.smartstrategies
bg.eu



 „    “Академия Интелигентни стратегии заЛидери

www.smartstrategies
bg.eu

  Да предостави
 качествена
 обучителна

   програма с теми
   и стратегии за

  развитие на
  лидерски умения

 .и компетентност

ЦЕЛИ

  Да подпомогне
  лидери и

  мениджърина
   различнинива да

 надградят
  лидерските си

 компетентности
  “Gold” чрез метода
Coaching



 Възможности

       Всяко отобученията иликоучингсесиите в
6      месечната програма на Академията може

      да е съобразено с Вашите предпочитания
   ,    за дизайни теми времеви графики

.натовареност

     Програматаще се адаптира съобразно
  ,  Вашите лични умения ценностна
,     .ориентация целии стратегия за развитие

www.smartstrategies
bg.eu



Възможности

      Можете да изберете поредица ототделни
 /  ,   обучения ииликоучинг за да

    идентифицирате идоразвиете лидерския
 .си стил

      За устойчивостиразвитие на Вашите
     умения икомпетентностипредлагаме и

      програми за обучения с надграждане и
 .допълнителенхорариум

www.smartstrategies
bg.eu



  !Специално заВас

    Ние не използваме универсални
     ,  стратегии за всички организациии хора а

     ги адаптираме към специфичните Ви
.  , потребности Предлагаме иновативни

     .аутсорсингуслуги за обучения и коучинг
  :Пишете нина

office@smartstrategiesbg.eu

      и се включете в Програмата на
. Академията

www.smartstrategiesb
g.eu

mailto:office@smartstrategiesbg.eu


 ПРОГРАМА

www.smartstrategies
bg.eu

Бизнес стил и
Поведение

Ценности

  

Комуникация

 Емоционална
интелигентност

 Управлениена
промяната

“GOLD”
КОУЧИНГ

  ТЕМИЗАОБУЧЕНИЯ

Конфликти

 Управление
 навреме

  Вземаненарешения

 Обратнавръзка

  Делегиранеи
приоритизиране

Щастие



    Процесииметодинаработа

www.smartstrategie
sbg.eu

    Присъствени работни сесии за
    решаване на казуси и

   мастърмайндгрупи за лидери

 Присъствено обучение
/  Групов Екипен коучинг

Индивидуален
“Gold” Коучинг

Индивидуален
“Gold” Коучинг

–   Фаза Прилаганенаумения

–   Фаза Изгражданенаумения

 -  Фаза Осъзнаване

 - Фаза Самопознание



       Заеднощесъздадемдизайникартаза
!развитие

www.smartstrategies
bg.eu

 Нашите възможности

 Общите постижения

Вашите цели

Идентифицирайте 
вашите 

потребности
и цели за 

обучение и 
развитие!

        :Свържете се с нас
office@smartstrategiesbg.eu  

    Щесъздадемкартана
!развитието

     :Заеднощедоговорим
 -     Дизайннамодулии
програма
 -   Целинасесиите
 -  Очакванирезултати
 -    Желанонивона
развитие
 -    Необходимиуменияи
компетентности

   Следобученията и
   коучингсесиитеще

   оцените ефекта и
. резултатите

  Периодично заедно
   ще проследяваме и

  отразяваме всеки
   напредъкв картата

 .на развитието
  Щеотчитаме

!успеха

mailto:office@smartstrategiesbg.eu


      Методииетапив процесанаобученията

www.smartstrategies
bg.eu

   Активенпроцес на
  преработкана

 психологични
,   състояния анализ на

  , моделинаповедение
  осъзнаванена

   убеждения имисловни
. модели

Идентифици
  ране на

, очаквания
, роли

,ценности
поведенческ
   и и мисловни

, модели
  убеждения и
.вярвания

Briefing 
session

Action 
session

Debrief 
session

 Обратна
  връзка от

 преработката
 на

поведенчески
,   мисловни и

 ролеви
модели



“GOLD”  -     Коучинг методологиязапромянана
      -   различнинивас целпостиганенанай високибизнес

цели

www.smartstrategies
bg.eu

“Gold”
 Коучингза

лидериНиво на 
взаимоотношения

Организационно

Екипно

Личностно



      Ефектиотучастието в Академия
„    “ Интелигентни стратегии заЛидери

www.smartstrategies
bg.eu

Лидер

B

E

C

D

AОсъзнатост
Последователност 

Целенасоченост

Пълноценно използване на 
субективния потенциал и талант

Ефективна 
комуникация

чрез 
Емоционална 

интелигентност 

Ангажираност
Мотивация

Съчетаване на личен 
потенциал и талант с
бизнес възможности

Удовлетвореност
Вдъхновение за 

развитие и 
постигане на 
бизнес цели



   Продължителностнаакадемичноторазвитие

www.smartstrategies
bg.eu

С
ам
опознание

Коучинг

О
съ
знаване

Коучинг

 

И
зграж

дане

 
на
ум
ения

обучение

П
рилагане

 
на
ум
ения

 

Р
аботни

сесии

Начало
Октомври

2019
Март
2020

Април
2020

Край
Юли
2020



 !ОчаквамеВи

www.smartstrategies
bg.eu

 Свържете
се

 !с нас

 Запазетеси
!място Изберете

 модулии
!програма

Инвестирайте
  в лидерско

!развитие
 Постигнете

 ! желания успех



    :Като нашклиентще получите

www.smartstrategiesbg
.eu

Бонуси

Сертификат
VIP Карта 

за 
отстъпка

Запазено
място 

за всички 
обучения

Референция



LOGO

Click to edit company slogan .

www.smartstrategiesbg.eu
office@smartstrategiesbg.eu

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО!

http://www.smartstrategiesbg.eu/
mailto:office@smartstrategiesbg.eu
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