ПРОЕКТ „ОДБЕРЕТЕ УСПЕХ СО НЛП!“
НЛП РАБОТИЛНИЦА ВО ОХРИД!
Доколку сте посветени на забрзување на вашиот професионален успех,
унапредување на кариерата комуникациските вештини или исклучително
зголемување на квалитетот на вашиот живот и животот на другите, тогаш, ви се
нуди единствена прилика.
Имено, во текот на месец мај, во просториите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“
Битола, Факултет за туризам и угостителство Охрид, а во соработка со НЛП Центарот
во Белград ќе се одржи бесплатна НЛП работилница. Траењето на работилницата е 2-3
часа, а ќе ја води Елена Антоновска Едизер, Кординатор на НЛП Центарот за отворени
програми во Македонија. Присуството на работилницата е отворено за сите оние на кои
им се допаѓа идејата да ги препознаат и дефинираат своите цели, да бидат
фокусирани кон нив и да достигнат извонредност, а се поврзани со Факултетот за
туризам и угостителство.
Работилницата има за цел да ви го доближи Невролингвистичкото програмирање, да
креирате сопствено искуство за НЛП, да ги разберете конкретните бенефити кои можете
да ги имате од нашите тренинзи и да добиете одговори на важни прашања во врска со
НЛП.
Некои од темите кои ќе бидат обработени на работилницата се следните:
1.

На кој начин можам да ги применам алатките на НЛП за подобрување на
резултатите и ефикасноста на професионален план?

2.

Како со помош на НЛП можам поефикасно да ги претставам своите идеи?

3.

Како можам да добијам согласност од соработниците или подршка од
надредените за мојот деловен/бизнис проект?

4.

Во кои области на животот и работата можам да имам најмногу корист од
техниките и процесите на НЛП?

Ќе дадеме сѐ од себе да одговориме и на било кое ваше прашање во врска со
примената на НЛП во професионалниот и личниот развој. На работилницата ќе бидете
во можност, потполно бесплатно и на забавен начин, да учествувате на „мал“ НЛП
тренинг. Очекувајте практични вежби кои ќе можете да ги применувате дури и ако не се
одлучите да го продолжите тренингот.
Ве покануваме да ни се придружите на патот до извонредноста, со уверување дека
и вие сте дел од оние кои ОДБИРААТ УСПЕХ!
НЛП е најраспространетиот модел на ефективна комуникација во светот, кој го применуваат
успешни менаџери, врвни индивидуалци во продажба, во областа на човечки ресурси,
тренери и едукатори, професионалци од сите области, индивидуалци и сите оние кои сакаат
да ги усовршат комуникациските вештини.
Сите заинтересирани да присуствуваат на работилницата треба да пополнат формулари за пријава
на присуство, а за дополнителни информации и пријава можат да се обратат до:

Проф. Д-р. Јаготка Стрезовска, тел: +389 71 210 818, е-маил: jagodastrezovska@yahoo.de
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