STAY TUNED IN HR &
BUSINESS
LANSARE
PROCESS COMMUNICATION
MODEL
CREATIVE & BRIGHT

Pe data de 14 martie, Creative & Bright, resseller exclusiv al programului
Process Communication Model® în Republica Moldova lansează, printr-un
eveniment special, programul PCM în Chișinău.
La eveniment vor participa 150 de lideri de business de top atât în sesiunile
de business cât și la recepția din seara evenimentului.
Creat de Dr. Taibi Kahler, Process Communication Model® (PCM) este singurul
instrument dezvoltat pe baza observării comportamentului uman. Proces
Communication Model a fost aplicat prima dată de NASA în timpul selecției
și pregătirii astronauților.
Ca atare, evenimentul va fi deschis de un Keynote speech al
COSMONAUTULUI ROMÂN DUMITRU PRUNARIU, care ne va onora cu
distinsa sa prezență.

AGENDA
EVENIMENTULUI

13:00 – 13:30

[Press briefing roundtable]

13:30 – 14:00

[Welcome buffet]

14:00 – 14:50

[Keynote speech: Dumitru Prunariu]

14:50 - 16:00

[Panel – speakeri ]

16:00 – 16:15

[Coffee Break]

16:15 – 17:45

[Masterclass cu diploma de participare]

18:00 – 21:00

[NASA Cocktail]

KEYNOYE SPEECH
DIMITRU PRUNARIU
Dumitru Dorin Prunariu (n. 27 septembrie 1952) este primul
cosmonaut român. La 14 mai 1981 a devenit primul și singurul
român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. A participat la
misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spațial „Intercosmos” și a
petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Este de
profesie inginer aeronautic. A fost pe rând ofițer inginer în cadrul
Comandamentului Aviației Militare, șef al Aviației civile române,
președinte al Agenției Spațiale Române, ambasador al României în
Federația Rusă, președinte al Comitetului ONU pentru Explorarea
Pașnică a Spațiului Extra-atmosferic (UN COPUOS), președinte al
Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic (ASE), vice-președinte al
Comitetului de Relații Internationale al Agenției Spatiale Europene
(ESA). În prezent are gradul de general-locotenent în rezervă.

DANA TUDOR TĂNASE
Una dintre cele mai respectate antreprenoare din România, Dana a
pus bazele companiei Creative and Bright, după ce anterior a deținut
poziții de top management în corporații internaționale din domeniul
tehnologiei.
În cei 7 ani de antreprenoriat, Dana a reușit să impună compania sa
între cei mai mari jucători pe piața de training, teambuilding și
wellbeing din România.
Absolventă a programului de mini MBA Asebuss – excelență în
management, Dana a absolvit cursul de Master of Negotiation al
Universității Sandford și este certificată internațional în NLP și
Process Communication Model.
Dana este și business coach, lucrează cu manageri de vârf din
companii cu peste 2000 de angajați și cifre de afaceri de peste 15 mil
euro.

Fondata în anul 2012, si având
birouri la București, Cluj și în
Chișinău, CREATIVE &
BRIGHT este una dintre cele
mai puternice companii
românești din piața de
management și resurse
umane, cu o vastă expertiză
în implementarea unor
programe complexe de
training, teambuilding și
wellbeing.
Din anul 2018 este reseller
exclusiv al programului
Process Communication
Model® în Republica
Moldova.

PARTENERII DE BUSINESS AI EVENIMENTULUI
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Te asociezi cu un eveniment de
business exclusivist

Ai posibilitatea de a dezvolta
parteneriate de business printr-un
networking de calitate cu oameni
de management, resurse umane,
vânzări

Afli despre cel mai revoluționar
instrument de dezvoltare a
echipelor care, aplicat în organizații,
crește semnificativ performanța
echipelor de management, vânzări,
reduce nivelul de stress din
organizație, ajută la formarea unor
echipe unite.

DE CE SĂ DEVII PARTENER AL EVENIMENTULUI

ALL EVENT 3500 €

BUSINESS 2000 €

KEYNOTE 1000 €

COCKTAIL 1500 €

• Expunerea de materiale
publicitare la cele 3 sectiuni de
business (Keynote speech,
Debate, Masterlass) si la Coktail
Party, in sala si in zona de buffet
• 8 invitatii la eveniment
• Prezenta in panelul de discutii
• Organizarea unui moment la
sponsorului la Cocktail Party
• Mentiunea ca sponsor in
speech-ul Danei Tudor

• Expunerea de materiale
publicitare la cele 3 sectiuni de
business (Keynote speech,
Debate, Masterlass)
• 4 invitatii la eveniment
• Prezenta in panelul de discutii
• Mentiunea ca sponsor in
speech-ul Danei Tudor

• Expunerea de materiale
publicitare la cele 3 sectiuni de
business (Keynote speech,
Debate, Masterlass)
• 4 invitatii la eveniment
• Mentiunea ca sponsor in
speech-ul Danei Tudor

• Expunerea de materiale
publicitare la Coktail Party, in
sala si in zona de primire
• 4 invitatii la petrecere
• Prezenta in panelul de discutii
• Organizarea unui moment la
sponsorului la Cocktail Party
• Mentiunea ca sponsor in
speech-ul Danei Tudor

DATE DE
CONTACT
PENTRU
PARTENERIATE

¡ Dana Tudor Tănase
¡ Dana.tudor@creativebright.ro
¡ 0725212559

