Str. Cuza Voda nr. 74, Ap. 1
Oradea
Mobile: 0745 238 181
Email: ofﬁce@solutiiavansate.ro
Website: www.solutiiavansate.ro

Soluții Avansate - Catalog
Instrumente practice, pentru comunitatea oamenilor de afaceri din România

Produse Media
Seminarii și cursuri pe cele mai importante tematici
PREZENTARE GENERALĂ

După mult efort depus în activitatea de consultanță, am reușit să creăm pentru
dumneavoastră, o serie de materiale educaționale ce răspund celor mai acute nevoi ale
mediului de afaceri românesc.
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➡ Seminariile,conferințele și cursurile, sunt susținute de persoane de referință din domeniile
dezvoltate.

➡ Dr. Sebastian Văduva , MBA este referentul celor mai
multe dintre materialele produse. Experiența și cunoștințele
sale aprofundate sunt prezentate într-un mod ușor de înțeles
și aplicat la situațiile concrete din realitatea economică.
Un întreprinzător de succes Româno-American cu o
experienţă internaţională bogată în marketing şi vânzări, în
companii române şi americane. Dr. Sebastian Vaduva este, de
asemenea, profesor şi autor al unor cărţi de specialitate, din anul 2005 fiind numit ca şi decan
al Facultăţii de Management Griffiths în cadrul Universităţii Emanuel din Oradea.
Dr. Sebastian Vaduva şi-a dobândit diploma MBA la Case Western Reserve University,
Weatherhead School of Management şi licenţa în Marketing la Cleveland State University. A
urmat studiile doctorale în cadrul Academiei de Ştiinţe Economice din Bucureşti precum și în
cadrul Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administraţie Bucureşti.
În domeniul afacerilor, a fost Director si proprietar al companiei Better Solutions Enterprises
din Cleveland, Ohio, o firmă specializată în servicii de consultanţă. De asemenea, Dr. Văduva
a fost manager si proprietar al firmei Sebastian's Meats pe care a cumpărat-o fără a fi
profitabilă iar în decursul a trei ani, a crescut vânzările cu 400% şi a condus compania cu
costuri operaţionale cu 40 dolari sub media sectorului.
Dr. Sebastian Văduva are de asemenea o experienţă bogată în organizaţii negurvernamentale.
Din anul 2000, Dr. Văduva este Vice-Preşedinte al Camerei de Comerţ Internaţional al
Statului Ohio, care a fost fondată pentru a promovarea comerţului între Statele Unite ale
Americii şi Europa de Est.

➡ În efortul și activitățile de a înțelege nevoile pieței , am luat în considerare dorințele
dumneavoastră și am reușim să ne canalizăm resursele înspre creerea următoarelor
produse:
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1.Marketing și Vânzări (CD - Audio)
✓ Seminar înregistrat în anul 2010
✓ 10 ore de pregătire intensă
✓ Limbaj accesibil
✓ Uzanță echilibrată a termenilor economici de
specialitate
✓ Multe exemple practice
✓ Ușor de asimilat și implementat în lumea afacerilor
✓ Posibilitate de redare multiplă (în birou, mașină,
acasă etc.)
✓ Calitate excelentă
✓ Transformă timpii morți în unii foarte productivi
Prezentul seminar este disponibil în format audio pe suport optic ( 7 CD-uri), fiecare CD
reprezentând o secțiune distinctă a seminarului (vezi cuprins).
Cuprins:

Credem că pe lângă beneficiile de educare și responsabilizare a reprezentanților dvs de
vânzări și a personalului implicat în procesul de vânzare, vă servi și ca instrument de creștere
a vânzărilor.
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2. Managementul Resurselor Umane - Cum poți să crești valoarea
angajaților tăi ?(CD - Audio)

✓4 CD-uri cu subiecte de actualitate
✓ Limbaj accesibil
✓ Metode și tehnici de lucru cu oamenii
✓ Metode și tehnici de motivare a angajaților
✓ Noțiuni fundamentale în leadership
✓ Prezentarea mecanismelor prin care oamenii pot fi
influențați
✓ Designul Organizațional

Atât personalul din Departamentul de Resurse Umane cât și cadrele de conducere a
organizației vor putea folosi principiile,tehnicile și conceptele prezentate în acest material
audio pentru a gestiona cu excelentă relațiile dintre angajați și celelalte părți implicate în
afacerea dumneavoastră.
Acest produs este disponibil în format audio, pe suport optic (4 CD-uri).
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3.Comportament Organizațional (CD - Audio)

✓ Dezvoltarea subiectului : ATITUDINE !
✓ Metode și tehnici de a ne modela atitudinea
✓ Metode și tehnici de motivare
✓ Crește oamenii din jurul tău

Și acest produs se focalizează asupra relațiilor interumane care, dealtfel stau la baza fiecărei
organizații și societăți. Referentul Dr. Sebastian Văduva expune ascultătorilor secretele și
premisa succesului în lucrul cu oamenii. Oamenii de afaceri care au audiat acest seminar
mărturisec despre îmbunătățirile vizibile în relațiile din organizațiile lor.
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4. Soluții Pentru Firma Ta Pe Timp De Criză (DVD - Video)

✓ Seminar video
✓ Sfaturi practice pentru perioada de criză
✓ Aplicabilitate exstinsă a soluțiilor propuse
✓ Limbaj accesibil
✓ Istoricul crizei financiare
✓ Calitate Video
✓ 3 DVD-uri cu sesiuni distincte

Seminarul Soluții Pentru Firma Ta Pre Timp De Criză a fost organizat și creeat la cererea
mediului de afaceri și el are rolul de a expune auditorului rădăcinile crizei și urmările globale
ale acesteia iar progresiv referentul abordează lucrurile particulare ale firmelor din România
precum și sesiunea de sfaturi pe care acesta le are pentru ele.

Atât îmbogățirea cunoștințelor cât și perspectivele proactive și pozitive oferite în cadul
acestui seminar, vor servi utilizatorului pentru mai buna manageriere a companiei sale în
vremuri de criză și în contextul instabil din prezent.
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5. Organizarea Eficientă A Companiei - Spre Maximizarea Profitului În
Contextul European (DVD - Video)

✓ Durata exstinsă de 9 ore
✓ Predare accesibilă și practică
✓Aplicabilitate a conceptelor în cazurile concrete din
firma dvs
✓Calitate excelentă
✓ Înțelegerea organizației ca întreg dar și a
componentelor acesteia
✓Exemple practice din organizațiile participanților

Probabil cel mai explicit seminar pe tematica dezvoltării organizaționale și a organizării
acesteia, susținut de Dr. Sebastian Văduva. Pe durata seminarului veți face cunoștință atât cu
ideile și geneza oricărei afaceri cât și cu procesul natural de creștere a acesteia.
Făcând analogie la structura și componentele corpului uman, referentul reușeste să prezinte
componentele unei organizații precum și rolurile vitale a acestora, conștientizând audiența
de importanța fiecărora dintre ele.
• Care este direcția înspre care se îndreaptă organizația mea în mod natural?
• Care este cauza problemelor și ineficienței companiei mele?
• Cum pot să îmi responsabilizez angajații ?
Sunt doar o mică parte din întrebările la care veți găsi răspuns în seminarul video de față.
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➡ Prin intermediul acestor produse,Echipa Soluții Avansate își propune să vă ofere sprijinul
său în problemele dumneavoastră.
➡ Achiziționând aceste materiale pentru dumneavoastră și angajații dumneavoastră, nu numai
că le veți oferi oportunitatea de a se dezvolta, de a crește în valoare dar și le veți crește
loialitatea, respectul și angajamentul acestora față de locul lor de muncă, prin oferirea ca și
cadou a acestor excelente produse.
Pentru a vă putea oferi cea mai potrivită ofertă pentru firma dumneavoastră, va fi necesar să
luăm legătura în ideea solicitării unor informații necesare.

Cu apreciere,
Echipa Soluții Avansate

