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УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ 

 

 Ако ВИЕ СТЕ РЪКОВОДИТЕЛ на институция или организация, която иска да 

оцелее в условията на конкуренцията чрез екипа от хора, с които работи 

 Ако вие сте МЕНИДЖЪР, който иска да създаде атмосфера на 

разбирателство и екипност в своята компания и има нужда от 

проста, ясна и бърза система за водене на разговори и 

потушаване на конфликти 

 или сте търговец, който иска да разбере как да подхожда към клиентите, как 

да създава интерес и впечатлява 

 или просто искате  да постигате по-голям успех, 

 

Каним ви на еднодневен практически тренинг с упражнения и реални примери на тема: 

                             „ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖЪМЪНТ“ 

Обучението дава отговор на въпросите:  
- Могат ли отделните хора да бъдат обучавани за лидери или те се раждат 

такива?  
- Защо личности със съвсем различни черти, образование, култура успяват да 

се изявят като успешни лидери?  
- Вярно ли е, че няма лидерство без последователи?  

 
По-важни теми от обучението: 
Влиянието като мерило за лидерството.  
Прояви на лидерството.  



Ефективното управление и лидерството.  
Лидерски качества и умения.  

Сходства и различия между лидера и мениджъра. 

 Разлика между лидера и мениджъра. 

Роли и пълномощия на ръководителя.                     

Централизация и децентрализация в ръковоството. 

Управленското решение.  

Желанието да служиш.  

Лидерство и ЕГО. 
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по управление на човешките ресурси и организационно управление, преподавател по „Психология на 
управлението“, Здравословни и безопасни условия на труд, Административна кореспонденция и етикет, 
Бизнес комуникации, Евроинтеграция, Евро бизнес и протокол, Фирмено право.  Автор на учебни програми във 
висшето и средното образование по стратегическо управление, организационно управление и организационно 
поведение, психология на управлението, както и на много публикации, свързани с управление на човешките 
ресурси и финансовото управление и контрол в публичния сектор, здравословни и безопасни условия на труд. 
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Семинарите са предназначени за ръководители на звена от публичния и частния сектор, мениджъри, 
търговци, служители от различни отдели на малки или големи групи. 

Участниците получават сертификати и комплект материали с акценти от разглежданата тематика и готови 

форми на заповеди и административни актове. 

 


