
Lawyer 101
9 programe de training 

pentru: 
cabinete individuale de avocaţți, societăţți civile de avocaţți, consilieri 

juridici privaţți și publici



La BRAINGUYS înţțelegem oamenii…

Înţțelegem cum aceștia învaţță și de ce. Cel mai important, știm cum să 
facem procesul de învăţțare și schimbările comportamentale cu 
adevărat durabile și ce impact au aceste lucruri asupra dezvoltării 
performanţței personale a cursanţților noștri.  

… și la ce suntem extrem de buni … că facem în așa fel încât să 
motivăm oamenii  sa își dorească să se dezvolte, aliniind obiectivele 
personale cu cele de business ale organizţțiilor din care fac parte. 

Suntem compania de consultanţță care ajută organizațiile să devină 
mai eficiente și să își crească productivitatea punând la dispoziţția 
acestora o combinaţție unică de experiență și expertiză prin programe 
de training sau coaching, în sfera managementului a dezvoltării 
resurselor umane, sau a relaţțiilor interpersonale. 

Cheia succesului cursurilor noastre o reprezintă abordarea individuală  
a cursurilor prin prisma celei mai eficiente metode de învățare 
pentru adulți, folosită cu mare succes de peste 25 de ani, în cele mai 
prestigioase instituţții de învăţțământ.  

Am lucrat cu sute de companii, de la multinaţționale până la companii 
mici și mijlocii, în proiecte locale sau internaţționale, oferind expertiză, 
consultanţță, servicii de diagnoză organizațională, inspirând managerii 
să schimbe sau să readapteze strategiile de interacţțiune cu clienţții 
pentru a face faţță în cele mai dificile condiţții de piaţță.  

Totodată oferim training design prin proiecte personalizate care permit 
clienţților noștri să se dezvolte, să-și motiveze echipele și să-și gestioneze 
eficient resursele asfel încât să devină mai buni în tot ceea ce fac. 

Instrumentele pe care le folosim sunt certificare și testate la nivel 
internațional fie că vorbim de sisteme de evaluăre a performanţței, a 
managmentului sau de planificare strategică. 

Never Stop Learning - The world is our classroom! 
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Lawyer 101
9 programe de 

training 
 pentru: 

cabinete individuale de avocaţți, 
societăţți civile de avocaţți, 

consilieri juridici privaţți și publici

Consiliere cu Impact

Construirea unei echipe 
performante

Dezvoltarea unei baze 
sănătoase de clienți

CONSILIERUL
Redu decalaje dintre rolul de expert juridic și cel de 
consilier de încredere

PREZENTĂRI DE IMPACT
Îmbunătățirea abilităților de comunicare  pentru 
livrarea unor prezentări și discursuri excepționale

TEHNICI DE NEGOCIERE
Strategii de negociere și trucuri pretabile activității de 
avocat 

CUM SĂ CONSTRUIEȘTI O ECHIPĂ
Transformă indivizi cu personalități puternice în jucători 
de echipă

PERSONAL BRANDING 2.0 
Crearea și comunicarea brandul ui personal colegilor 
și clienților, pentru a avea mai mare succes

TEHNICI DE COMUNICARE AVANSATE
Adaptează-ți stilul de comunicare pentru publicul 
țintă. 

ALCHIMISTUL NETWORKINGULUI
Cum să transformi prospecții în contacte și 
contactele în clienți

Cuvântul V….ÂNZARE
Tehnici de vânzări pentru avocați

SUNTEȚI PREA SCUMP!
Cum să comunici și să negociezi onorariile

un program

9 module
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01
Modul

PERSONAL BRANDING 2.0 
1 zi - 27 iunie 2015

Crearea și comunicarea brandului 
personal colegilor și clienţților, 
pentru a avea mai mare succes

Avocaţții ar trebui să aibă o reputaţție solidă. Însă acest lucru 
nu se întâmplă întotdeauna și deseori trebuie să-și creeze 
un brand personal puternic și de încredere pe care să-l 
comunice cu consistenţță celorlalţți . În acest program veţți 
învăţța cum să creaţți un brand personal folosind strategii de 
branding, ca un adevărat profesionist.
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02
Modul

TEHNICI DE 
COMUNICARE AVANSATE 
1 day

Adaptarea stilului de comunicare 
pentru publicul tău ţțintă

03
Modul

CUM SA CONSTRUIEȘTI 
O ECHIPĂ EFICIENTĂ 
1 day

Transformă indivizi cu 
personalităţți puternice în jucători 
de echipă

Acest training este destinat liderilor grupurilor de practica, 
societăţților civile de avocaţți, centrelor de competenţță, 
departamentelor juridice. Avocaţții sunt cunoscuţți pentru ego-ul 
lor mare și individualism; aceste caracteristici fac parte din ceea 
ce le este necesar pentru a fi profesionisti de succes. Dar, cum 
poţți combina aceste trăsături cu nevoia tot mai mare de a fi 
integraţți în echipe de lucru eficiente? In acest training, vom 
explora aceste întrebări și vă veţți dezvolta abilităţțile 
dumneavoastră de a construi și conduce o echipa de 
profesionisti.

Acest training vă va îmbunătăţți abilităţțile esenţțiale de 
comunicare pentru a fi eficient și convingător în raporturile cu cu 
colegii și clientii  dvs. Bazat pe o evaluare a profilului cognitiv 
(individuală și colectivă), participanţții învaţță să gestioneze trei 
profiluri comportamentale umane și să-și adapteze modul de 
transmitere a informaţțiilor în funcţție de cerinţțele de relaţționare 
interpersonală a fiecărui stil. Valoarea acestui instrument de 
profilare (structograma)  devine evidentă atunci când este aplicat 
la situaţții concrete din profesia de avocat: discuţții, întâlniri de 
grup de lucru, practica, delegarea activităţților la locul de muncă, 
angajarea de personal, managementul relatiei cu clientii si multe 
altele. 

TAXA DE PARTICIPARE la ACEST MODUL: 170 EUR (plus TVA) de persoană. 
include suportul de curs, pauze de cafea și networking, masa de prânz, băuturi răcoritoare pe durata programului 
cursurile sunt susţținute în complexul Ramada Nord București 
pentru înscrieri ne puteţți contacta prin email: office@avocatura.com sau la telefon 031 102 80 49.  
Pentru buna desfășurare a evenimentului numărul de locuri este limitat. Vă rugăm să verificaţți din timp confirmarea de participare.

TAXA DE PARTICIPARE la ACEST MODUL: 170 EUR (plus TVA) de persoană. 
include suportul de curs, pauze de cafea și networking, masa de prânz, băuturi răcoritoare pe durata programului 
cursurile sunt susţținute în complexul Ramada Nord București 
pentru înscrieri ne puteţți contacta prin email: office@avocatura.com sau la telefon 031 102 80 49.  
Pentru buna desfășurare a evenimentului numărul de locuri este limitat. Vă rugăm să verificaţți din timp confirmarea de participare.

TAXA DE PARTICIPARE la ACEST MODUL: 170 EUR (plus TVA) de persoană. 
include suportul de curs, pauze de cafea și networking, masa de prânz, băuturi răcoritoare pe durata programului 
cursurile sunt susţținute în complexul Ramada Nord București 
pentru înscrieri ne puteţți contacta prin email: office@avocatura.com sau la telefon 031 102 80 49.  
Pentru buna desfășurare a evenimentului numărul de locuri este limitat. Vă rugăm să verificaţți din timp confirmarea de participare.
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04
Modul

CONSILIERUL 
1 day

Reducerea decalajelor dintre 
rolul de expert juridic și cel 
de consilier de încredere

Acest training va ajuta să abordaţți și să gestionaţți procesul de 
consultanţță ca un profesionist desăvârșit.  
Veţți examina etapele procesului de consiliere si veţți învăţța 
tehnici, modele și tactici specifice fiecărui pas.  
Vă veţți ascuţți abilităţțile de relaţționare interpersonală esenţțiale 
pentru consilierea clientilor dvs. cu tact și diplomaţție si veţți 
primi feedback personal pentru performanţța dvs.
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Modul

PREZENTARI DE IMPACT 
1 day

Îmbunătăţțirea abilităţților de 
comunicare  pentru livrarea 
unor prezentări și discursuri 
excepţționale

06
Modul

TEHNICI DE NEGOCIERE 
1 day

Strategii, tactici de negociere 
și trucuri folosite în 
activitatea de avocat 

In acest training, veţți învăţța strategii de negociere și când să le 
folosiţți pentru a obţține rezultate. Veţți deprinde, de asemenea, 
cum să recunoașteţți și să folosiţți efectiv tactici de negociere și 
cum să faceţți faţță și să reacţționaţți la trucuri murdare folosite de 
cealaltă parte. Veţți analiza studii de caz si cele mai bune 
practici cu privire la modul în care negocierea este folosită în 
activitatea profesională.

Se presupune că avocaţții ar trebui să fie vorbitori și 
prezentatori desăvârșiţți, însă de multe ori, prezentarile 
susţținute de aceștia nu sunt foarte motivatoare. In acest 
training, veţți învăţța cum să evitaţți defectele tipice ale 
discursurilor monotone și vă veţți îmbunătăţți abilităţțile 
dumneavoastră de prezentări, prestaţția dvs. făcând diferenţța 
la seminarii, întâlniri și alte evenimente.

TAXA DE PARTICIPARE la ACEST MODUL: 170 EUR (plus TVA) de persoană. 
include suportul de curs, pauze de cafea și networking, masa de prânz, băuturi răcoritoare pe durata programului 
cursurile sunt susţținute în complexul Ramada Nord București 
pentru înscrieri ne puteţți contacta prin email: office@avocatura.com sau la telefon 031 102 80 49.  
Pentru buna desfășurare a evenimentului numărul de locuri este limitat. Vă rugăm să verificaţți din timp confirmarea de participare.

TAXA DE PARTICIPARE la ACEST MODUL: 170 EUR (plus TVA) de persoană. 
include suportul de curs, pauze de cafea și networking, masa de prânz, băuturi răcoritoare pe durata programului 
cursurile sunt susţținute în complexul Ramada Nord București 
pentru înscrieri ne puteţți contacta prin email: office@avocatura.com sau la telefon 031 102 80 49.  
Pentru buna desfășurare a evenimentului numărul de locuri este limitat. Vă rugăm să verificaţți din timp confirmarea de participare.

TAXA DE PARTICIPARE la ACEST MODUL: 170 EUR (plus TVA) de persoană. 
include suportul de curs, pauze de cafea și networking, masa de prânz, băuturi răcoritoare pe durata programului 
cursurile sunt susţținute în complexul Ramada Nord București 
pentru înscrieri ne puteţți contacta prin email: office@avocatura.com sau la telefon 031 102 80 49.  
Pentru buna desfășurare a evenimentului numărul de locuri este limitat. Vă rugăm să verificaţți din timp confirmarea de participare.
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07
Modul

THE NETWORKING 
ALCHEMIST 
1 day

Cum să transformi prospecţții 
în contacte și contactele în 
clienţți

Cei care relaţționează eficient sunt precum alchimiștii: 
transformă anumiţți prospecţți în contacte și apoi transformă 
contactele în clienţți. Vom analiza toate dimensiunile esenţțiale 
ale networking-ului și vom scoate în evidenţță modul în care 
acesta poate contribui la progrese tangibile în dezvoltarea 
afacerilor. Veţți învăţța cum să vă angajaţți în mod activ în 
procesul de relaţționare de afaceri și cum să construiţți și 
gestionaţți o reţțea de business, ţținând cont de ce trebuie și ce 
nu trebuie să faceţți în networking. Vă veţți îmbunătaţții abilităţțile 
sociale și cum să vă ocupaţți de provocărilor inevitabile ale 
evenimentelor de networking.
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Modul

CUVANTUL V..ÂNZARE 
1 day

Tehnici de vânzări pentru 
avocaţți

09
Modul

SUNTEȚI PREA SCUMP! 
1 day

Cum să comunici și să 
negociezi onorariile

Acest modul vă va învăţța cum să comunicaţți și să negociaţți 
onorariile și taxele în mod corect sau să răspundeţți la obiecţțiile 
clienţților în așa fel încât ofertele pe care le prezentaţți să fie 
atractive de ambele părţți. Veti descoperi capcanele târguielilor 
și împreună vom vedea cum să le evitaţți. Veţți explora, de 
asemenea,  diverse tehnici de prezentare a preţțului pentru a 
configura opţțiuni de tarifare într-o manieră win-win.

Deși mulţți avocaţți sunt reticenţți în a folosi cuvântul " vânzări ", 
vânzarea este o parte din munca fiecărui avocat. Vânzarea 
efectivă necesită o combinaţție de trei A-tuuri: atitudine, arta 
si actiune. In acest training, vă veţți evalua performanţța în 
aceste trei dimensiuni veţți învăţța cum să vă îmbunătăţțiţți în 
fiecare dintre ele. Veţți explora toate etapele procesului de 
vânzare pentru servicii juridice și veţți învăţța stilul consultativ 
pentru a vă promova serviciile. Cel mai important, veţți vedea 
de ce și cât de eficientă este vânzarea, atunci când este făcută 
în mod corespunzător, cu etică și cu profesionalism.

TAXA DE PARTICIPARE la ACEST MODUL: 170 EUR (plus TVA) de persoană. 
include suportul de curs, pauze de cafea și networking, masa de prânz, băuturi răcoritoare pe durata programului 
cursurile sunt susţținute în complexul Ramada Nord București 
pentru înscrieri ne puteţți contacta prin email: office@avocatura.com sau la telefon 031 102 80 49.  
Pentru buna desfășurare a evenimentului numărul de locuri este limitat. Vă rugăm să verificaţți din timp confirmarea de participare.

TAXA DE PARTICIPARE la ACEST MODUL: 170 EUR (plus TVA) de persoană. 
include suportul de curs, pauze de cafea și networking, masa de prânz, băuturi răcoritoare pe durata programului 
cursurile sunt susţținute în complexul Ramada Nord București 
pentru înscrieri ne puteţți contacta prin email: office@avocatura.com sau la telefon 031 102 80 49.  
Pentru buna desfășurare a evenimentului numărul de locuri este limitat. Vă rugăm să verificaţți din timp confirmarea de participare.

TAXA DE PARTICIPARE la ACEST MODUL: 170 EUR (plus TVA) de persoană. 
include suportul de curs, pauze de cafea și networking, masa de prânz, băuturi răcoritoare pe durata programului 
cursurile sunt susţținute în complexul Ramada Nord București 
pentru înscrieri ne puteţți contacta prin email: office@avocatura.com sau la telefon 031 102 80 49.  
Pentru buna desfășurare a evenimentului numărul de locuri este limitat. Vă rugăm să verificaţți din timp confirmarea de participare.
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Am o experiență de peste 15 ani ca Senior Trainer I Coach I Business Consultant, 
specializându-mă în pregătirea și dezvoltarea oamenilor de afaceri,conducând workshop-uri 
în domenii precum: Leadership development, Emotional Intelligence, Sales Management, 
Executive Presence & Influence, Impact Business Presentations, Public speaking, Constructive 
Conflict Management, Team Building și o paletă largă de seminarii pe teme de comunicare.  

Am ocupat poziții precum Director de Vânzări și Marketing, Director Executiv, Manager de 
Proiecte în companii cu reputație internațională: Mercuri International, Pfizer, Ergon, Baumax, 
Cosmote, Minolta International. Din 1998 sunt senior trainer acreditat și consultant de 
afaceri, specializat în dezvoltarea departamentelor de vânzări în organizații din sectoare 
precum: industria farmaceutică, construcții, IT și telecomunicații, FMCG. 

Am studii de inginerie și mi-am urmat cea de-a doua pasiune a vieții, psihologia, unde m-am 
specializat în psihologia mecanismelor cognitive. Sunt trainer cu dublă certificare CNFPA 
(standardul din Romania) și modelul USA -  4MAT, și sunt partener acreditat MHS Institute din 
Canada pentru programe de Inteliganța Emoțională EQ-i 2.0 și EQ 360.  

Începând cu anul 2003, împreună cu o echipă internațională de specialiști selectată din 
Mercuri International, furnizez programe de training, coaching într-o serie de proiecte 
Internaționale în țări precum: Cehia, Germania, Irlanda, UK, Belgia, Finlanda, Suedia, 
Danemarca, Letonia, Austria, Ungaria, Serbia, Bulgaria. 

Pfizer, Leo Pharmaceutical, Strabag, Allianz, Hempel, Tieto-Enator, Ipsen, Essilor, Cosmote, 
Samsung, SONY, Atlas Copco, Philips, Canon, Minolta International, BASF, Unilever, URSUS, 
Arcelor Mittal,  reprezintă doar câțiva clienți pentru care am livrat programe complexe și 
academii în MI Business School, în ultimii cinci ani. 

În calitate de antreprenor, am lansat în 2003 HLS International. Ideea din spatele acestei 
companii a fost de a împărtășii din lecțiile personale, învățate alături de cei mai buni experți 
în domeniul consultanței, prin crearea unor programe de training eficiente și accesibile 
companiilor mici și mijlocii, cu bugete de dezvoltare limitate. 

După mai bine de 12 ani de succes, HLS International a devenit BRAINGUYS
Mottoul personal:
Never Stop Learning - The world is our classroom!

Sunt expert în Comunicare și Public Speaking, senior trainer, consultant și speaker 
motivațional. Am o carieră de 24 de ani ca jurnalist, dintre care 21 de ani dedicați 
televiziunii.  

Am studii în drept și licență în Drept Comunitar European, sunt certificată ca mediator 
și sunt formator disciplina Comunicare publică si Relația cu mass-media pentru 
judecătorii și grefierii din instanțe, delegați la Biroul de Relații cu publicul. Am realizat 
timp de 4 ani, la televiziunea The Money Channel, emisiunea Legile Afacerilor, 
dedicată pieței avocaturii și consultanței din România. Invitați au fost ministrul 
Justiției, președintele UNBR, președintele Camerei Notarilor Publici, avocați de la 
cele mai mari case de avocatură, reprezentanți ai departamentelor legal din cadrul 
companiilor, mediatori, notari. Sunt lector disciplina Comunicare în cadrul Școlii 
Europene.  

Antrenez în Tehnici de Comunicare și Public Speaking avocați și judecători, CEO, top & 
middle management, echipe din companii, medici. 

Ca jurnalist tv, am fost key oppinion speaker și am realizat sute de emisiuni și 
interviuri la Money TV, The Money Channel TV, Realitatea TV, National TV, B1 TV, Tele7 
ABC.  
Sunt dedicată, pozitivă, vector de tractare, cu un mod de gândire orientat spre 
rezultate clare și cu o mentalitate occidentală.  

Sunt co-fondator BRAINGUYS și ocup poziția de Business Development Director în 
cadrul companiei.

Laura Dragomir
Business Development Director
email:    laura.dragomir@brainguys.ro
tel:         +40 722 214 571

Bogdan Catalin Hambrich
Managing Director
email:    catalin.hambrich@brainguys.ro
tel:         +40 722 119 172
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240,000
participants...

per year

work with 
us ... worldwide

18,000
workshops 15,000

companies...

Personal Branding 2.0 
Care este povestea ta? Care sunt abilitățile tale? Cum le comunici? 

• Aplică simplu și rapid princiipiile brandingului personal în afacerea ta 
• Crează-ți o identitate vizuală distinctă după cele mai solide principii de marketing 
• Cultivă-ți arta elocvenței și crează-ți un stil de comunicare autentic, care te reprezintă 
• Sporește-ți influența și proiectează-ți brandul personal în profesia de avocat 
• Construiește-ți reputația în jurul unei strategii de brand etice

Lawyer 101

01
Modul

PERSONAL BRANDING 2.0 
1 zi - 27 iunie 2015

Crearea și comunicarea brandului personal colegilor și 
clienţților, pentru a avea mai mare succes

TAXA DE PARTICIPARE la ACEST MODUL: 170 EUR (plus TVA) de persoană. 
include suportul de curs, pauze de cafea și networking, masa de prânz, băuturi răcoritoare pe durata programului 
cursurile sunt susţținute în complexul Ramada Nord București 
pentru înscrieri ne puteţți contacta prin email: office@avocatura.com sau la telefon 031 102 80 49.  
Pentru buna desfășurare a evenimentului numărul de locuri este limitat. Vă rugăm să verificaţți din timp confirmarea de participare.
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FORMULAR DE CONTACT
www.avocatura.com

Nume: Title:

E-mail:

Organizatia

Adresa

Oras:

Telefon contact:

Titlul modulului:

Alte Comentarii

Vreau sa ma inscriu la modulul:      

Doresc sa primesc informaţii și newsletter de la www.avocatura.com 

Ma puteti contacta in cursul zilei, intre: 17:00 - 19:0009:00 - 12:00

Doresc să primesc mai multe detalii despre aceste programe de training.

Confirm:

Da Nu

Modul 01 Modul 02 Modul 03 Modul 04 Modul 05

Modul 06 Modul 07 Modul 08 Modul 09


