
Programul de Eficiență Personală - PEP®

reprezintă programul de dezvoltare a eficienței organizaționale, recunoscut la nivel internațional de 
peste 30 de ani, pentru rezultatele obținute în cadrul celor mai performante organizații. PEP® este axat 
pe optimizarea fluxurilor de informații, îmbunătățirea planificării și a organizării individuale a angajaților, 

cu efecte benefice directe asupra reducerii nivelului de stres aferent activităților zilnice.

Ce este PEP®? Provocări Beneficii Abordare Parteneri PEP® Contact

Cel mai important capital al companiei dumneavoastră sunt oamenii săi. Astfel,
este important ca toată lumea să lucreze eficient, de acord? Aici intervenim noi!
Organizația noastră este specializată în stimularea performanțelor companiilor prin
creșterea eficienței și productivității activității angajaților.
Programul PEP® se adresează tuturor persoanelor care lucrează cu informații
electronice sau pe format hârtie, indiferent de poziția acestora în organizație.

Ce este PEP®?

PEP® este un program de dezvoltare a eficienței și creștere a productivității care combină în mod
optim formarea cu coachingul și consultanța. Abordarea noastră practică este unică:

•Lucrăm cu grupuri mici de angajați
•Oferim angajaților coaching individualizat și consultanță personalizată, la propriul lor spațiu de lucru
•Personalizăm programul nostru în funcție de nevoile individuale ale participanților și ale organizației

Dezvoltat de Kerry Gleason pentru Banca suedeză Svenska Handelsbanken din Stockholm, PEP® este
văzut la nivel global ca metoda definitorie pentru creșterea eficienței, programul funcționând în
prezent în peste 35 de țări din jurul lumii.
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Îmbunătățire continuă



Condițiile de muncă necorespunzătoare limitează productivitatea și calitatea
serviciilor oferite.
Dezvoltarea abilităților de organizare și de gestionare a informației generează mai
mult timp și spațiu pentru obținerea unor rezultate net superioare. Aceste abilități,
la fel ca toate abilitățile, pot fi învățate.
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Dacă acestea nu sunt învățate și integrate în procesele de muncă, atunci managerii și angajații se pot
întâlni cu următoarele situații:

• Îmbunătățirea lentă sau zero a condițiilor de lucru

• Mediu de lucru dezorganizat

• Timp excesiv petrecut pentru efectuarea sarcinilor administrative

• Arhivare deficitară și recuperare dificilă a informațiilor

• Delegare insuficientă sau inexistentă

• Lipsa planificării structurate

• Apariția întreruperilor inutile

• Întârzieri și termene care nu sunt respectate

• Atmosferă "de criză"

• Timp insuficient pentru activitățile strategice și de planificare

• Lipsa timpului necesar pentru problemele legate de asigurarea calității și servicii

Abordarea PEP
Soluții personalizate și practice în același timp, pentru optimizarea proceselor de lucru.

Serviciile PEP® se diferențiază prin metoda unică de livrare: workshop-urile
personalizate, ședințele individuale de coaching și consultanță dedicată se desfășoară
la locul de muncă al participantului la program, permițând contextualizarea imediată a
tot ceea ce a fost învățat.

Procesul nostru se distinge prin faptul că programul este inițiat și finalizat cu o analiză precisă a
modului în care metodologia noastră unică a îmbunătățit performanța companiei dumneavoastră. Toți
participanții noștri completează un chestionar detaliat, evaluându-se în baza unor criterii cheie, atât
înainte cât și după implementarea programului. Strategiile noastre oferă o creștere a productivității cu
aproximativ 20-30% în domenii cheie – de obicei în mai puțin de 3 luni. De asemenea, asigurăm
follow-up periodic și sprijin continuu pentru a ne asigura de continuitatea schimbărilor pozitive pentru
care ați muncit din greu.

Provocările 
organizaționale

Beneficii
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PEP® nu este un seminar sau un training clasic și nici nu se desfășoară într-o locație
îndepărtată. Programul PEP® are loc în propria dumneavoastră companie, în mediul
de lucru real.

Coordonate principale program:

• Grup: 6-8 participanți/program

• Durată: 6-12 săptămâni
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• Analiza obiceiurilor individuale de muncă: Sondajele Personal Working Profile (Pre-PWP & Post-PWP)

• 4 zile de program + 1 zi de follow-up, organizată la 12 luni de la finalizarea programului

• 4 ore de formare/workshop, de grup - două blocuri concrete de prezentări ale conceptelor cu care
operăm, efectuate în clasă, care prezintă filosofia din spatele eficienței personale a celor mai de
succes persoane

• 4-5 ore de coaching/consultanță individuală/participant (32-40 ore de coaching/consultanță pentru
un grup de 8 participanți) - fiecare participant beneficiază în mod individual, pe parcursul lunilor
următoare, de ședințe de coaching și consultanță efectuate împreună cu un consultant certificat
PEP® pentru a asigura aplicarea optimă a teoriei în practică, începând chiar cu prima zi de formare.
Consultanții noștri asigură faptul că abilitățile învățate chiar sunt utilizate în practică și consolidate
pe termen lung.

Implementare

Rezultate

Punctul nostru de diferențiere constă în abilitatea de a oferi soluții relevante și
inovative pentru provocările specifice cu care se confruntă organizația
dumneavoastră.
Știm că timpul dumneavoastră este un bun limitat. Așa că ne adaptăm programul
astfel încât să se potrivească cu cel al organizației dumneavoastră.

Tuturor ne place să obținem rezultate palpabile. Exact asta vă oferim noi:

✓ Câștigă 2 ore în plus pe zi, pe persoană

✓ Îmbunătățește productivitatea cu până la 30%

✓ Sporește focalizarea pe inițiativele strategice

✓ Optimizează implementarea proiectelor cheie

✓ Construiește echipe cu performanță ridicată

✓ Întărește relația dintre organizație și oameni

✓ Rezultatele sunt vizibile în 2 până la 6 săptămâni de la începerea procesului

✓ Coachingul și consultanța personalului dumneavoastră asigură dezvoltarea unui mod eficient
de abordare și gestionare a fluxului lor de lucru

✓ Spre deosebire de trainingul tradițional, timpul investit este minim, deoarece cea mai mare
parte a programului se desfășoară la locul de muncă, în timp ce participantul lucrează în
mod efectiv

Return on Investment garantat!

Recuperarea investiției are loc pe 
parcursul implementării programului
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Îmbunătățirea continuă reprezintă unul din principiile de bază ale programului PEP®.
Consultanții noștri ajută participanții să adopte principiile îmbunătățirii continue în
organizarea proceselor individuale de activitate și a spațiului fizic și virtual de
muncă.
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Parteneri PEP® 

Agricultură

Financiar

Producție & 
Distribuție

Telecomunicații

Organizații

Servicii & 
Consultanță

E-mail: office@ppromania.ro
Telefon: +40 21 323 01 71 / +40 722 22 30 32

SC Dr. Pendl & Dr. Piswanger Romania SRL
17th Nicolae Golescu Street Bucharest, 1st District Contact
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