
Management Strategic cu Mario Brühlmann, Preşedintele Swiss Consulting Group SCG AG 
 
 
Dorim să vă aducem la cunoştinţă că la Chişinău pe data de 1 noiembrie 2013 va avea loc un training 
elveţian excepţional cu tema Management Strategic, organizat de compania ADVANCED CONSUTLING în 
colaborarea cu holdingul elveţian Swiss Consulting Group SCG AG. Vorbitorul la acest training este Mario 
Brühlmann, Preşedintele Swiss Consulting Group SCG AG, care are o experienţă în afaceri de peste 35 de 
ani.  Prin afacerile iniţiate şi proiectele de dezvoltare a IMM-urilor în ţările în curs de dezvoltare din Asia şi 
Europa Centrală, el a contribuit la deschiderea a mai mult de 1,000 de întreprinderi şi crearea a peste 
10,000 de locuri de muncă. 
Mario Brühlmann este consultant şi trainer în afaceri de talie europeană, care a asistat formarea multor 
antreprenori de success. El este profesor de onoare la mai multe universităţi din Europa şi autorul cărţii Cele 
10 porunci pentru întreprinzători. Este plin de pasiune în ceea ce face şi întotdeauna cele predate sunt 
însoţite de exemple relevante din propria experienţă. 
 
Trainingul cuprinde următoarele teme: 
• Importanţa managementului strategic 
• Cinci factori ai unei strategii de succes 
• Cele mai importante priorităţi în managementul strategic 
• Management strategic în acţiune 
• Implementarea strategiei 
• Rolul managementului de top 
• Studii de caz 
• Manevre strategice şi tipuri de strategii 
• De la viziune către tactici 
• Concurenţa în era informaţională 
• Influenţa strategiei asupra motivaţiei şi a performanţei 
• Crearea unei strategii măsurabile 
• Rezistenţa la implementarea strategiilor 
 
Care sunt beneficiile participării la acest training? 
• Vei învăţa de la un trainer elveţian cu experienţă bogată în afaceri, care te va mobiliza pentru o creştere 
de succes. 
• Prin cunoştinţele obţinute de la un businessman de talie europeană îţi vei forma o gândire strategică care 
te va ajuta să acţionezi corect în diferite circumstanţe. 
• Vei obţine informaţie şi materiale unice, concludente şi practice de o calitate elveţiană (în limba 
română/rusă). 
• Vei avea parte de un mediu profesionist pentru a dezvolta relaţii cu alţi oameni de afaceri la un hotel de 
lux. 
 
Data:           1 noiembrie 2013 
Locaţia:       Leogrand Hotel & Convention Center, 
                     str. Mitropolit Varlaam, nr. 77, mun. Chişinău 
Ora:             13:30 – 19:00 (înregistrarea participanţilor va avea loc de la 12:30) 
Traducere: din limba engleză în limbile română şi rusă 
Preţ:            180 Euro/participant 
 
Reduceri: 
• 20 Euro dacă achitarea se efectuează până la 1 octombrie 2013 
• 10% (din 180 Euro) pentru fiecare alt participant adus la training 



• 10% (din 180 Euro) pentru companii cu mai mult de 3 participanţi 
 
Modul de achitare: la orice filială sau agenţie Victoriabank din Republica Moldova (în lei conform ratei 
curente de schimb BNM) sau prin transfer bancar în baza unui cont de plată solicitat de la compania 
ADVANCED CONSULTING. După achitare sunteţi înscrişi în lista participanţilor. 
 
 
Advanced Consulting SRL 
str. Alexandru Hâjdeu, 94 
MD-2001, mun. Chişinău 
E-mail: info@aconsulting.md 
: (+373) 22 541030 
Mobil: (+373) (0) 68213355, 69460334, 79405164 
Website: www.aconsulting.md 
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