
LRПРОГРАМА
ЗА
РИСУВАНЕ



L- и R - Модели: 

R-Модел- дясната половина на 
мозъка, която е отговорна за 
креативния потенциал.

√   Невербален
 
√   Синтетичен
 
√   Конкретен

√   Аналогичен 

√   Безвременен 

√   Нерационален
 
√   Пространствен

√   Интуитивен 

√   Цялостен 

L-Модел- лявата половина
на мозъка, която е отговорна
за логичното мислене.

√  Вербален 

√   Аналитичен 

√   Символичен 

√   Абстрактен 

√   Времеви

√   Рационален

√   Дигитален 

√   Логичен 

√   Линеарен

Сравнение между типичните функции



√  Ангажираност и задържане на служителите
√  Съпричастност с целите на компанията
√  Подобрена концентрация в стресови ситуации
√  Подобрен баланс ”работа-личен живот”
√  Регулярна обратна връзка за участниците относно    
понижените нива на стрес и увеличената концентрация

Какво предлагаме?
ЗАЕДНО с SDMBG разработихме 
Програма за рисуване, за 
да развием вашето мислене 
в образи. Курсът учи не само 
на рисуване, той спомага и за по 
ефективната мисловна работа - как 
да използваме двете полукълба на 
мозъка си.
Участници в семинарите ни в 
България споделиха, че са усетили-
концентрация, удоволствие, 
избистряне на ума, релаксиране, 
както и задълбочаване в самите тях.

Корпоративни групи за рисуване

 Около 2,5 часа във вашата работна среда 
- наш консултант по рисуване ще дойде 
във вашия офис, ще донесе всички нужни 
за групата материали и ще има грижата за 
всичко по време на работата. Още в края 
на първия уъркшоп участниците ще усетят 
ефекта на релаксация и концентрация.
Накрая те ще получат не само своите 
рисунки, но също и обратна връзка от 
водещия, за развитие на уменията им по 
рисуване, релаксация и концентрация. 
Групови и индивидуални занятия ще бъдат 
организирани от началото на 2013-та година.
Можете да насърчите и финансирате 
участието на ваши служители като част от 
пакета за социални придобивки.

Какво
 получавате 

в замяна

?
рисуването

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ 
ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ 

                         и Рисуването в корпоративна среда, се е 
утвърдило като инструмент за концентрация 
и освобождаване на напрежението в среди, 
където стресът е необходим за креативността 

и развитието на служителите.В такива ситуации, 
постигнатият баланс на умa би могъл да провокира и 
удължи ефективността на работата.



За кого е 
предназначена 
програмата? 

 √ за  хора които взимат решения

 √ за работещите по проекти 

 √ за тези които трябва да излязат извън рамката

 √ за стимулиране на креативността

 √ за преодоляване на блокажите в работния процес



Може би не 
знаете, че сте един  
Пикасо?
Рисунката на Пикасо (Практическо упражнение)

Драгомира Шулева
Мениджър Тугедър ЕООД

Томас Каден
 Управляващ партньор в SDMBG

За кого е 
предназначена 
програмата? 

Водещ на програмата е:

Владимир Матов, завършил 
„Стенопис“ в Националната 
Художествена Академия и 
„Концептуална живопис“ в 
Нюрнберг-Германия. В момента 
се занимава с концептуално 
изкуство и развива иноватината 
програма по рисуване от 
1 година в България.

+359 885 00 25 35
info@sdmbg.com

гр.София 1468
Царево село 5/5 

гр.София 1407
бул.Джеимс Баучер 76

+359 888 775 710
dragomira@zaedno-bg.com

За записвания, моля свържете се с нас:


