
Enabling change
mindset for transformation.



22-23 iunie, 2021

Refine Your Writing Skills©

Curs deschis cu Interact



Refine your Writing Skills© ajută participanții să își dezvolte 

abilitățile de comunicare scrisă, pornind de la tipurile de texte și 

documente cu care lucrează  aceștia, mai ales în context 

profesional. Folosind tehnici și exerciții practice de redactare și 

editare a unui text, atelierul vine în ajutorul celor care au nevoie să 

scrie email-uri, texte de promovare, articole și alte mesaje într-un 

mod care să ajungă ușor la publicul țintă. 

Atelierul oferă o structură pe care participanții o pot apoi adapta 

nevoilor individuale și îi ajută să își poată transpune în mod clar și 

ușor de înțeles gândurile în scris.

Programul pe scurt



Să înțelegem procesul comunicării examinând etapele 
acestuia.

Să luam în considerare eficacitatea diverselor canale de 
comunicare și să înțelegem mai bine audiența.

Să construim mesaje folosind o structură concisă, clară și 
de impact. 

Obiective



Desfășurare și detalii de participare

o 2 sesiuni a câte 3 ore
o 1 sesiune pe zi, în intervalul 

10:00-13:00 
o Investiție: 270 

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



Comunicare și 
mesaj

Conștientizarea rolului 
comunicării și a canalelor de 
transmitere. 

Dezvoltarea textului

Tehnici și exerciții practice de 
redactare și editare a unui text și 
modalități de a da culoare 
mesajului.

Agenda

Adaptarea la 
audiență

Construirea unui set de principii 
pentru raportarea la destinatarul 
mesajului.

Descrierea programului



oAIDA – principiile unui mesaj de succes

o Eficiența diverselor canale de comunicare în transmiterea mesajului – modele 
de comunicare

o Limbajul pozitiv și escaladarea conflictelor în comunicarea scrisă – modalități 
sănătătoase de comunicare și practici de evitat

Descrierea programului

Agenda

Comunicare 
și mesaj



oRolul structurii în comunicarea scrisă – transmiterea unui mesaj clar, concis și 
de impact.

o Tehnici și exerciții de redactare și editare a textului

oMemorabilitatea mesajului – tehnici și exerciții de creare a unor imagini vii prin 
textul transmis.

Descrierea programului

Agenda

Dezvoltarea
textului



oRadiografia publicului – nevoile și așteptările publicului țintă

oCrearea unui ton interactiv – ce fel de limbaj folosim în comunicarea scrisă

Descrierea programului

Agenda

Adaptarea la 
audiență



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



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.


