
EY Soft Skills Academy 
Seminar – Limbajul trupului 
în afaceri și Cele 6 principii 
ale persuasiunii 
14 iunie 2014, de la 11:00 la 4:00 pm 
Centrul de Afaceri Millenium, Sala M1, 
Str. Vasile Lucaciu, Nr.2, Baia Mare 



Ce vă propunem să discutăm la acest seminar?  

Doua teme de mare interes pentru mediul de 

afaceri actual: 

1) Limbajul trupului in afaceri 

• Importanta comunicarii nonverbale 

• Cum transmiti un mesaj nonverbal coerent cu cel 

verbal 

• Rolul perceptiei în definirea realitatii 

• Gesturile si jocul de putere 

• Reperarea minciunii 

2) Cele 6 principii ale persuasiunii 

• Ce întelegem prin persuasiune? 

• De ce am vrea sa influentam? 

• Cum sa ne comportam pentru a obtine de la altii ceea 

ce dorim? 

• Care sunt principiile persuasiunii? Cum le aplicam în 

business? 

• Ce trebuie sa stii pentru a aplica în mod corect si 

eficient principiile persuasiunii? 

• Cum influentam cu integritate? 

• Diferenta dintre persuasiune si manipulare 

 

Prezentarea va fi susţinută în limba română.  

 

 

Programul EY Soft Skills Academy 

11:00 – 11:30 Înregistrarea participanților 

11:30 – 11:45   Antreprenorul anului – 

lansare proiect 

11:45 – 13:30 Limbajul trupului în afaceri 

13:30 – 13:45 Pauză de cafea 

13:45 – 15:45 Cele 6 principii ale 

persuasiunii 

 

TAXA DE INSCRIERE ESTE DE:  

50 RON/PERSOANA 

 

        

Câteva 
cuvinte 
despre  
trainer 

Elena Badea este Director Marketing al 

EY Romania de peste 12 ani, timp în 

care a coordonat comunicarea brandului 

odată cu evoluția companiei pe piața 

locală. Are o vastă experiență în 

marketing corporativ și operațional, 

marketing digital și knowledge 

management. Elena este absolventă a 

Universității "Politehnica" București, însă 

a construit o carieră de peste 20 de ani în 

marketing și comunicare. S-a implicat în 

tot acest timp în numeroase programe de 

formare și coaching pentru tineri, în 

proiecte de responsabilitate socială și 

educație. Elena este pasionată de 

personal branding, social media și 

marketing digital și predă în cadrul 

programului de Master al Universității 

"Emanuel" din Oradea. 

Seminar  – Limbajul trupului în afaceri și  
Cele 6 principii ale persuasiunii 

În cazul în care doriți să vă înscrieți vă rugăm 

să trimiteți accesati Forumularul de 

inregistrare din link-ul de mai jos: 

http://bit.ly/seminar_14iunie 

 

 

TAXA DE INSCRIERE ESTE DE:  

50 RON /PERSOANA 

 

Seminarul are loc la Centrul de Afaceri Millenium, 

Sala M1, Str. Vasile Lucaciu, Nr.2, Baia Mare 

http://bit.ly/seminar_14iunie
http://bit.ly/seminar_14iunie


 
 
Despre EY 
EY este lider mondial în domeniul serviciilor de 
audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi 
asistenţă în afaceri. La nivel global, cei 175.000 
de angajaţi ai noştri împărtăşesc un set comun 
de valori şi un angajament ferm faţă de 
calitate. Aducem valoare prin faptul ca ne 
ajutăm angajaţii, clienţii şi comunităţile să îşi 
atingă potenţialul.  
 
www.ey.com 
 
EY România. 
Toate drepturile rezervate. 

EY Romania – Biroul din Bucureşti 
Clădirea Bucharest Tower Center,  et. 22,              
Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, Sector 1, 011171 
Bucureşti, România 
 
Telefon: +40 21 402 4000 
Fax: +40 21 310 7124 
Email: office@ro.ey.com 
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