


Salut! Ne bucurăm că ai ajuns aici!  
Asta înseamnă că gândim la fel. 
Împreună, vom muta munți!



Spune ce gândești! Pune întrebări! Sugerează idei!

Filozofia noastră —  
trei pași către succes



Apreciem...

Entuziasmul 

Oamenii cu inițiativă  

Dorința de socializare



comunicarea eficientă.

Și nu în ultimul rând…



Dacă ai nevoie de feedback sau asistență, îți suntem mereu alături.

Depășește provocările, caută oportunități și dezvoltă-te.

Așadar, hai să ne cunoști mai bine!

Credem în tine!



Pe scurt, despre noi
Lucrăm în sfera educației online, un 
domeniu nou și solicitat. Acest lucru 
ne motivează: o piață în creștere 
face munca în cadrul ei și mai 
plăcută și interesantă. 

Există multă concurență, mai multe 
oportunități și, practic, zero limite. 

Noi decidem cum va fi acest 
domeniu: lansăm noi formate, le 
testăm, le schimbăm. Experimentăm.



educația în afaceri.

Poți găsi toate cursurile noastre aici.

Clienții noștri sunt:

profesioniști care doresc să se dezvolte  

antreprenori în căutarea creșterii afacerilor lor

Nișa în care lucrăm e educația în afaceri.

https://skillab.ro/lecture


Predăm cursuri 
în 129 de țări,  
în Europa și în SUA



100 de grupe/an 

1000 de clienți/lună,



Cum creăm cursurile

Selectăm cei mai buni profesori — profesioniști energetici și 
carismatici, cu studii specializate, certificate și diplome 
internaționale și numeroase studii de caz din propria lor practică. 

Ajutăm mentorii în optimizarea cursurilor. Dezvoltăm și 
îmbunătățim constant propriul nostru Learning Management 
System—sistemul intern de învățare cu o interfață ușor de 
înțeles, care conține contul personal al cursantului și informații 
suplimentare despre curs. 

Investim timp și resurse într-un serviciu de asistență care nu 
numai că îi va ajuta pe clienții noștri să-și dezvolte abilitățile, ci îi 
va și motiva să le aplice eficient.



Misiunea noastră

Să oferim cursanților două instrumente care îi vor 
provoca să își depășească limitele:

Aptitudini și cunoștințe

Sarcina noastră principală: să devenim parteneri în 
atingerea obiectivelor 
de business.



Valorile noastre
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Suntem aici :)

Evoluția tehnologiei 

Evoluția naturală a omenirii

Timp



   Lifelong learning 

Lumea se schimbă prea repede. Pentru a rămâne la curent cu noile tendințe, 
trebuie să învățăm lucruri noi. Dezvoltarea este unul dintre factorii de succes în 
carieră. Dar, mai contează ceva: să punem în practică ceea ce învățăm, și ceea ce 
am învățat. În asta constă puterea noastră. De aceea, cursanții au încredere in noi. 

 Сritical thinking 

Ne punem mereu întrebări. Dorim să devenim mai buni și să nu fim limitați de idei 
preconcepute. Privim și analizăm sarcinile din unghiuri diferite. Ne gândim cum să 
le rezolvăm outside–the–box. 

PassiOn fOr wOrk 

Business-ul nostru—pasiunea noastră. Realizăm un produs de care suntem mândri 
și pe care îl folosim noi înșine. Când privim și folosim rezultatul la fel ca un client, 
atunci ne este mai ușor să ne evaluăm pe noi și pe ceilalți. Așa ne convingem că o 
idee bună este o idee bine implementată.



În orice situație neclară — încearcă!

învață să privești noul ca pe ceva 
obișnuit, să reacționezi rapid la 
schimbări și să acționezi

aspiră la excelență

inovează și asumă-ți provocări – adu la 
viață ideile tale împreună cu noi și 
depune efort pentru a face mai mult cu 
resurse puține

oferă soluții fără să aștepți întrebările 
și cererile managerilor

Urmând aceste 
principii, vei deveni 
un specialist bun și 
îți vei atinge toate 

obiectivele.

Principiile noastre



Explică-ți punctul de vedere

nu lucra de dragul procesului, ci pentru a 
atinge obiective specifice și măsurabile. 

dorește-ți imposibilul și vei obține cele 
mai bune rezultate. 

fii deschis către lucruri noi: caută noi 
oportunități, cooperează cu oameni noi 
și folosește instrumente inovatoare de 
lucru. 

fii critic față de ceilalți, dar în primul 
rând față de tine. Inspiră-te din modul 
în care lucrează ceilalți și din propriile 
tale reușite.

Astfel, vei crea un 
produs de care te vei 

mândri. 



Keep calm & plan ahead

ajută-ți colegii și clienții, lucrează pentru un rezultat comun, 
respectă timpul tău și al altora 

planifică și implică-te 

simplifică totul. Ai simplificat? Mai simplifică o dată.

wOrk/life-balanceVei găsi și vei înțelege ce este fericirea.



Cum 
lucrăm



Cu clienții:

Respectăm fiecare client.  

Construim relații pe principiul win-win.  

Încercăm să ajutăm în toate situațiile. 

Nu inducem în eroare clientul în beneficiul nostru.

Interzicem vânzarea unui curs clientului dacă nu îi va fi 
de folos, sau dacă pur și simplu nu are nevoie de acesta.



Cu produsele:

Nu urmăm exemplul celor care sunt cei mai 
buni în market-ul nostru — urmăm 
exemplul celor mai buni din lume. 

Spunem și facem doar ceea ce duce la 
rezultat. 

În orice decizie suntem ghidați de o logică 
inteligibilă. 

Introducem tehnologii moderne pentru a 
face învățarea mai ușoară și mai 
interesantă. 

Nu folosim tehnologia de dragul 
tehnologiei și nu înlocuim comunicarea 
reală cu cea virtuală.



Între noi:

Suntem deschiși unii cu alții. Respectăm dorințele 
celorlalți și ne vedem colegii ca surse de prietenie și 
experiență în leadership. 

Dacă suntem nemulțumiți de o regulă sau de un 
coleg, ne adresăm celui care poate face o 
schimbare. 

Criticăm constructiv. Nu o facem dacă ce am spune 
nu ar duce la îmbunătățire. 

Nu ne transferăm responsabilitatea către ceilalți. 

Nu amăgim, nu trișăm și nu construim intrigi. 

Comunicăm într-un mod prietenos și menținem o 
atmosferă pozitivă.



Asta a fost tot! 
Mai ai întrebări? Întreabă.  

Ești gata să începi? Atunci, să începem!


