
5 Puncte Tari și  Eficiente în 
Gestionarea Timpului Tău !

Mulți antreprenori se luptă cu gestionarea 
timpului.  Și nu numai ei !

Eu nu am conștientizat mult timp 
comportamentele mele legate de timp !

E important să-ți cunoști felul tău de a 
funcționa pentru că doar așa poți să schimbi 
ceva !

Si cum ești deja aici sigur  vrei să-ți 
îmbunătățești productivitatea și eficiența!

Asta înseamnă vânzări mai multe, o echipă 
activă și profitabilă și clienți mulțumiți și fideli! 



Tu cum îți faci
timp?
Te recunoști?



Te-ai recunoscut?
• Fiecare stil comportamental are diferite 

puncte tari !

• Hai să le urmărim !

Tipul dominant 

• Este bun la fixarea scopurilor !

• Elimină consumatorii de timp !

• Are un  ritm rapid  

• Vrea totul imediat 

• Doar esențialul punctat !



Tipul Influent 

• Este foarte spontan

• Plin de energie

• Atent la relațiile din jur 

• Are nevoie de o privire de ansamblu 

• Desene, culori, tabele



Tipul Stabil 

• Este bine organizat 

• Bun la sarcini de rutină 

• Alimentează relațiile cu cei din jur 

• Este mai degrabă încet și nepresat

• Are nevoie de informații în formă scrisă și pas cu 
pas.



Tipul Conștiincios 

• Documentează majoritatea 
lucrurilor 

• Lucrează eficient 

• Își respectă angajamentele 

• Are un ritm lent și nevoie de timp

• Este exact și are nevoie de detalii 



Decide să devii 
profitabil !

• Asta inseamnă să cunoști la ce ești  tu 
bun și să-i  inspiri și pe cei din jurul tău ! 

• Celebrează ce ai unic și autentic și dă-ți 
voie să te exprimi în modul cel mai 
frumos cu putință , indiferent de 
provocările pe care le ai .

Te invit să te înscrii la Webinarul gratuit 
Află la ce ești bun și învață să devii 
profitabil !
6  August ora : 19.30
Aici: https://bit.ly/39utxeM



Sunt Mihaela Frunza  Master coach NLP,  
trainer certificat persolog și psihoterapeut 

integrativ  cu o experiență de peste 15 ani în 
domeniul dezvoltării personale.

Află la ce ești bun și învăță să devii profitabi!
Te aștept live la Webinarul gratuit !

6 August 
Ora : 19.30

Înscrie-te aici !
https://bit.ly/39utxeM


