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ППООККААННАА    

  
за участие в промоционален тренинг на тема:  

 

SSTTRRUUCCTTOOGGRRAAMM®®::  ККЛЛЮЮЧЧ  ККЪЪММ  ССААММООООППООЗЗННААВВААННЕЕТТОО  
 
 

2222..  ФФееввррууааррии  22001111  гг..  
ППаарркк  ххооттеелл  ВВииттоошшаа  
ггрр..  ССооффиияя  
 
Здравейте, 
 
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в промоционален отворен тренинг, базиран на 
международната система за обучение STRUCTOGRAM (www.structogram.com), която е изпитан метод за 
вграждане в обучения за развитие на социалните компетентности.  
 
ППоо  ввррееммее  ннаа  ттррееннииннггаа  ВВииее::  
Ще изследвате своята истинска, индивидуална, генетично определена природа. 
Ще разберете повече за Вашите личностни предимства и ограничения. 
Ще научите как да се предпазвате от поведение, което е в конфликт с Вашата собствена природа и да 
постъпвате по начин, който пасва на базисната структура на Вашата личност. 
Ще усвоите умения за разбиране личностната структура на Вашите клиенти, колеги, партньори и техните 
специфични потребности, мотиви, силни страни и ограничения. 
Ще подобрите уменията си да общувате с други хора. 
 
ККааккввии  ссаа  ппооллззииттее  оотт  SSttrruuccttooggrraamm®®??  

 Оптимизиране ппооззннааннииееттоо  ззаа  ччооввеешшккааттаа  ллииччнноосстт при работа с клиенти, сътрудници и колеги; 
 Подобряване на ссппооссооббннооссттттаа  ннаа  ууччаассттннииццииттее  ззаа  ккооммууннииккииррааннее,,  ррааббооттаа  вв  ееккиипп  ии  ппррооддаажжббии; 
 Значително повишаване на компетенциите да се убеждава при водене на ппррееггооввооррии  ии  

ппррееззееннттииррааннее; 
 Повишаване на ссааммооууввееррееннооссттттаа в работата, след като хората са опознали индивидуалните си 

силни страни. 
Тренингът помага за усвояване на знания и умения за разбиране на себе си и другите хора, за 
разпознаване на техните предпочитания, мотиви, потребности и за „правилните” реакции, съобразно тези 
условия. По този начин се постигат позитивна КОМУНИКАЦИЯ ((ддооввееррииее,,  ррааззббииррааннее,,  ппоо--ммааллккоо  
ккооннффллииккттии,,  ееффееккттииввннаа  ррааббооттаа  вв  ееккиипп)) и измерими РЕЗУЛТАТИ  ((ппоо--ггооллееммии  ппррооддаажжббии,,  ппоо--ддооббрраа  ррааббооттаа  
вв  ееккиипп,,  ппоо--ееффееккттииввнноо  ввззааииммооддееййссттввииее  сс  ккллииееннттии  ии  ппааррттннььооррии,,  ппоо--ддооббрроо  ллииддееррссттввоо)).  
 
ТТррееннииннггъътт  ее  ппооддххооддяящщ  ззаа::    

 Мениджъри на различни нива, които искат по - добре да разбират своите служители, за да могат по 
- ефективно да използват техните възможности при постигане целите на организацията; 

 Специалисти в сферата на Човешките ресурси, Консултанти и Обучители; 
 Професионалисти, които имат директен контакт с клиенти: търговци, търговски представители и др. 

С помощта на STRUCTOGRAM те ще могат да разбират и оценяват индивидуалните потребности 
на своите клиенти по - ефективно отколкото преди; 

 ...както и за всеки един, който желае да разбира по-добре своята генетично заложена 
индивидуалност и по-ефективно да използва личния си потенциал в общуването си с други хора. 
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ВВооддеещщ:: Павел Павлов - сертифициран Structogram® главен треньор (право за прилагане на системата за 
обучение Structogram® имат само лицензирани обучители), Магистър по психология, Обучител и консултант 
по организационно развитие и развитие на човешките ресурси. 
  
ППррооддъъллжжииттееллнноосстт:: 22. Февруари 2011 г. /вторник/  от 14.00 до 18.00 часа 
 
ММяяссттоо:: гр. София, Парк хотел Витоша, ул. „Росарио”, № 1 
 
ЦЦееннаа  ззаа  ууччаассттииее::  9955  ллвв..  //сс  ввкклл..  ДДДДСС//  ззаа  ееддиинн  ууччаассттнниикк..  ВВ  ццееннааттаа  ссаа  ввккллююччееннии::  

 Работни материали за всеки участник, вкл. оригинален наръчник „Структограм – ключ към 
самоопознаването” (128 стр. с твърди корици - лицензиран обучителен продукт със защитени 
авторски права), на български език със структограмна шайба (инструмент за индивидуален анализ 
на резултатите), както и специално разработени индивидуални и групови упражнения 

 Кафе-пауза 
 
ННааччиинн  ннаа  ппллаащщааннее::    

 по банков път: Юробанк И Еф Джи България АД, IBAN: BG84BPBI79381056437701; BIC: BPBIBGSF 
най – късно три дни преди събитието.  

 в брой  в деня на събитието, след потвърждение с попълнен формуляр 
 


