
 
 

LIVE DEMO  

ONLINE TEAM BUILDING, DEVELOPMENT & ENGAGEMENT * IMPROVISATION IN BUSINESS 

 

Salut, 

 

In ultimul an, angajatorii, managerii si departamentele de HR s-au confruntat tot mai mult 
cu provocarea: cum sustii colaborarea, angajamentul si starea de bine a angajatilor, la distanta? 
In topul prioritatilor pe agenda de HR apare, invariabil, subiectul employee experience si 
creativitatea ne este pusa la incercare de acest #WFH permanent.  

Din toamna lui 2020, am lansat pe piata de HR din Romania o serie de programe ONLINE 
menite sa sustina conexiunea sociala, sa dezvolte echipe, abilitati si culturi organizationale. Totul 
prin IMPROVIZATIE, pentru ca ne place sa gandim out of the box si avem motive intemeiate sa 
credem ca improvizatia poate fi aplicata cu succes in mediul de business.  

Te invitam la o sesiune demonstrativa pentru a intelege mai bine cum arata programele 
noastre si cum poti aduce un plus de energie, entuziasm si buna dispozitie in echipa ta.  

Il vom avea invitat pe unul dintre colaboratorii nostri:  

👉 Catalin Cosarca – actor, improvizator, trainer de improvizatie,  

fondatorul trupei Backstage Boys, alaturi de care joaca inca din 2010. 

 

!! Avem un numar limitat de participanti, asa ca rezerva-ti locul din timp, inscriindu-te oficial 

aici: 

https://forms.gle/oHsDqVtECiPqN7sd9 

 

Why? De ce ai vrea sa participi?  

👉 vei putea intelege mai bine si te vei putea proiecta in astfel de activitati, pentru a 

vedea beneficiul organizarii lor pentru echipa ta; 

👉 iti vom oferi un strop de inspiratie pentru ceea ce inseamna evenimente 

memorabile pentru echipe, online; 

https://forms.gle/oHsDqVtECiPqN7sd9


 
 

👉 vei vedea cateva exemple concrete pentru cum poti aplica in organizatie principiile 

din improvizatie, aceasta forma moderna de entertainment; 

👉 vei putea dezvolta intr-un mod creativ strategia de engagement si iti vei putea 

surprinde colegii cu evenimente inedite pentru echipa. 

 

Daca vrei sa afli mai multe, te asteptam pe Zoom, la sesiunea Live Demo: 

joi, 28.01.2021, in intervalul 15:00 – 16:00.  

 

Pe curand, 

Echipa Let’s talk HR 

www.letstalk-hr.com 


