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Curs deschis cu Interact



Cu toții comunicăm de când ne știm și totuși uneori întâmpinăm 

obstacole care ne afectează interacțiunile și rezultatele. Ți s-a 

întâmplat vreodată:

o să simți că puteai să zici mult mai bine ceva, însă ai ratat ocazia?

o să vorbeși despre un subiect și să nu mai știi cum ai ajuns la altul?

o oricât de clar și concis încerci să fii, ceilalți să nu înțeleagă ce vrei să le 

transmiți și să nu știi de ce?

o să iți fie greu să transmiți pe scurt esența unui subiect complex?

o să primeși întrebări dificile care să te blocheze pe moment?

o să fii nevoit să te adaptezi interlocutorului din mers, chiar dacă stilul 

lui era foarte diferit de al tău?

Programul pe scurt



Dacă te regăsești în cel puțin 3 ipostaze, atelierul online How to Sell

Your Ideas with Clarity and Impact© cu Interact îți poate oferi 

soluțiile. În urma acestui program vei ști mai bine: 

o să îți structurezi ideile și argumentele într-un mod simplu și 

convingător 

o să prezinți un subiect tehnic sau complex într-un limbaj 

abordabil 

o să te exprimi folosind exemple memorabile 

o să răspunzi rapid la întrebări, în special în situații dificile 

o să îți organizezi ideile pe parcursul discuției, păstrând firul roșu 

Programul pe scurt



Desfășurare și detalii de participare

o 4 sesiuni a câte 2 ore
o 2 sesiuni pe zi, în intervalul 

10:00-12:00 și 14:00-16:00
o Investiție: 350 

EUR+TVA/participant

Tehnologie

o Platforma Zoom
o Mentimeter – instrument online 

de colectare a informațiilor în
timp real

o Jamboard/Mural – table online 
de lucru pentru activitățile de 
grup

Descrierea programului



Agenda

Trasarea ideii principale și cum să 
fii ținut minte 

o Technici de persuasiune 
o Structurarea simplă și clară a 

ideilor 

Descrierea cursului

Prezentarea ideilor cu viteză și 
claritate 

o Planul în 3 părți pentru 
prezentarea subiectului 

o Structura simpla și unificatoare 
care ajută ascultătorul să 
înțeleagă mai ușor mesajul 

o Argumentarea structurată



Agenda

Gestionarea întrebărilor într-un 
mod rapid, clar și persuasiv

o Urmați “Regula celor 3” 
o Crearea unor ancore (cuvinte

cheie) logice în mintea
interlocutorului

o Introducerea și Recapitularea

Descrierea cursului

Folosirea ancorelor vizuale
pentru a-ți crea structura

o Cum obții impactul dorit
o Cum abordezi subiecte

complexe sau de anvergură
o Cum adaugi profunzime

mesajului tău



Agenda

Crearea legăturii dintre întrebare
și răspuns

o Un mod de a câștiga timp
o Cum tratezi obiecțiile și

întrebările dificile într-o 
manieră pozitivă

o Cum să asculți pentru a avea
claritate și impact 

Descrierea cursului

Perspectiva ascultătorului

o De la perspectiva de detaliu la 
cea de ansamblu sau vice versa 

o Cum tratezi subiectele sensibile
sau a informațiile confidențiale



Alina este trainer și Business Associate în cadrul Interact. Expertiza să include programe
de comunicare, abilități de prezentare, managementul echipelor, train the trainer și
cultura organizațională.

Timp de 13 ani Alina a livrat soluțiile Interact clienților din banking, FMCG, IT&C, 
energie și farma. A fost implicată în numeroase proiecte de dezvoltare organizațională
având un rol activ în analiza de nevoi, designul de soluții și livrarea acestora, precum și
dezvoltarea de produse. A lucrat atât în proiecte unu la unu cât și în facilitarea de 
proiecte pentru grupuri de până la 170 de persoane.

Este membră a corpului profesoral al Asociației Internaționale de Advertising unde a 
predat comunicare și abilități de prezentare încă din 2008. Alina este recunoscută de 
clienții Interact pentru abordarea să empatică și profesionistă, precum și pentru
implicarea să în procesul participanților de transfer al informațiilor de la teorie la 
practică. În feedbackurile de la clienții Interact, Alina este percepută drept o persoana
dinamică, spontană, clară, persuasivă, bine pregătită, care formează un cadru potrivit
pentru învățare.

Alina Doica

Traineri Interact



Miruna Neacșu este trainer Interact și absolventă a Facultății de Psihologie și Științele 
Educației, Universitatea București, având studii de master în domeniul sănătății 
ocupaționale și performanța resursei umane. Totodată, Miruna are 3 ani de experiență 
de voluntariat în domeniul educației, perioadă în care a construit programe de învățare 
pentru coordonatorii de proiecte din cadrul Asociației Studenților la Psihologie și 
Științele Educației. Miruna este și trainer acreditat Emergenetics® și Think on Your
Feet®. 

În Interact, Miruna a dezvoltat mai multe programe online de educație despre ce 
înseamnă adaptarea la primul job și care sunt pașii esențiali în acest proces și despre ce 
presupune gestionarea rețelelor de cunoscuți. A livrat soluțiile Interact pentru clienți 
din IT&C, industria automotive, banking, contrucții și farma. A fost de asemenea 
implicată în mai multe evenimente de marketing Interact și în activități de business 
development.

Miruna Neacșu

Traineri Interact



Haideți să
păstrăm legătura.

| miruna.neacsu@i-interact.ro | +40 765 528 269    | i-interact.eu

https://www.linkedin.com/company/537953/
https://www.facebook.com/interact.romania
https://www.instagram.com/i.interact.eu/


Mulțumim!
mindset for transformation.


