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Modulul 1: Construiește un mindset de business 
Sesiunea de know-how 

Pentru acest modul vă propunem o sesiune intensivă și valoroasă, de 2 ore, online, 
structurată pe următoarele puncte: 
• Modelul Rezultate <- Comportamente <- Paradigme, ca fundație a modulului; 
• O serie de exemple, din business și din afara lui, de tip "așa da" și "așa nu"; 
• 10 paradigme nepotrivite la început de drum în antreprenoriat; 
• Care sunt paradigmele tale nepotrivite? Exercițiu individual, apoi în breakouts, apoi cu 

tot grupul. Nu exhaustiv ci mai degrabă de introducere în subiect și de inițiere a unei 
reflecții profunde; 

• Discutarea temelor și a pașilor următori. 

Sesiune condusă de un consultant Qualians foarte experimentat. 

Sharing cu antreprenori locali 

Fiecare participant este invitat să ia legatura cu cel puțin 5 antreprenori și să identifice 
răspunsul lor la întrebarea "Ce paradigme nepotrivite ați avut când ați început business-
ul? Care poate atunci vi se păreau OK dar acum constatați că v-au fost o frână". 

În ultima parte a sesiunii de know-how se discută ce pot face participanții pentru a reuși 
sa obțină input de la antreprenori. Care sunt resursele si modalitățile pe care le au la 
dispoziție. 

Trainerii fiind la randul lor antreprenori, pot oferi la rândul lor răspunsuri acestei întrebări. 

Qualians intenționează organizarea a două call-uri cu câte un antreprenor experimentat. 
Le anunțăm din timp și invităm toți participanții să vină la acest Q&A. 

Peers meet up 

Fiecare participant este invitat să ia legătura cu cel puțin 5 peers, într-o întâlnire cu toți 
sau în discuții separate și, în urma celor două puncte de mai sus (sesiunea și informațiile 
de la antreprenori) să schimbe opinii în jurul întrebării: Uite ce paradigme am/aveam eu și 
care mă gândesc că nu sunt foarte utile. Cum ți se par? 
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Tema scrisă 

Fiecare participant este invitat să sumarizeze în cel mult o pagină și până la o dată anume 
concluziile procesului, în format SSK - Start, Stop, Keep on, adică: 
• Paradigme pe care le aveam despre coaching-ul ca business și pe care mă bazez și pe 

mai departe; 
• Paradigme pe care le aveam și despre care am constatat că sunt contraproductive; 
• Paradigme la care nu mă gândisem până acum și pe care aș vrea să construiesc de-

acum. 

Tema se trimite către trainer, nu către grup. La această temă participanții primesc un 
feedback individual, în mod normal în scris. Pașii intermediari (sharing cu antreprenori și 
peers meet up) sunt organizați de fiecare participant în timpul dintre sesiune și data 
predării temei. 

Modulele 2 & 3: Conversația de vânzare 
Assessment 

Pentru a alege cel mai potrivit conținut în sesiunea de know-how, participanții sunt invitați 
fie să completeze un assessment online în care vor putea alege răspunsurile potrivite în 
anumite situații de vânzări, fie să ne transmită provocările lor în zona de vânzări / 
business development. 

Sesiunile de know-how 

Pentru aceste module vă propunem două sesiuni intensive și valoroase, de câte 2 ore 
fiecare, online, structurate pe următoarele puncte: 
• Clasicii pași ai vânzării, dar adaptați vânzărilor de servicii B2B și într-o abordare bazată 

pe rezultatele assessment-ului inițial; 
• Diferitele poziționări de preț și premisele și consecințele fiecăreia. În așa fel încât 

fiecare participant să-și poată lua apoi deciziile potrivite, diferite sau chiar foarte 
diferite de ale celorlalți participanți din grup; 

• Conceptul de Marketing Gravity pentru a atrage mai mult și a avea mai puțin nevoie de 
vânzare proactivă. 

Sesiuni conduse de un consultant Qualians foarte experimentat. 
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Sharing cu antreprenori sau companii multinaționale 

Fiecare participant este invitat să ia legatura cu cel puțin 5 antreprenori sau oameni de 
decizie din companii multinaționale, carora să nu încerce să le vândă nimic ci de la care să 
afle despre nevoia de coaching în organizația lor și despre experiențele lor cu coach-i. 

Peers meet up 

Fiecare participant este invitat să ia legătura cu cel puțin 5 peers, într-o întâlnire cu toți 
sau în discuții separate și, în urma celor două puncte de mai sus (sesiunile și informațiile 
de la antreprenori și manageri) să schimbe opinii despre nevoia de coaching din organizații, 
unghiurile cele mai bune de abordare, valoarea adusă, prețurile posibile, acțiunile posibile. 

Tema scrisă 

Fiecare participant este invitat să sumarizeze în cel mult o pagină și până la o dată anume 
propriul plan de abordare a pieței, adică lucruri precum: 
• Grupurile țintă vizate. Motive; 
• Nevoia satisfăcută; 
• Poziționarea de preț. Argumente; 
• O listă cu activități de făcut în paralel și chiar înainte de eforturile proactive de vânzare; 
• Un checklist cu "de făcut" și "de evitat" pentru eforturile proactive de vânzare. 

Tema se trimite către trainer, nu către grup. La această temă participanții primesc un 
feedback individual, în mod normal în scris. Pașii intermediari (sharing cu antreprenori și 
peers meet up) sunt organizați de fiecare participant în timpul dintre sesiune și data 
predării temei. 

Informații practice 
Calendar 

• Săptămâna 1: Workshop 1 
• Săptămâna 2: Sharing cu antreprenori (Paradigme) 
• Săptămâna 3: Peers Meet-up 
• Săptămâna 4: Livrarea temei (Paradigme Start-Stop-Keep On) 
• Săptămâna 5: Feedback la temă 
• Săptămâna 6: Workshop 2 
• Săptămâna 7: Sharing cu antreprenori sau multinaționale (Nevoia de Coaching) 
• Săptămâna 8: Workshop 3 
• Săptămâna 9: Peers Meet-up 
• Săptămâna 10: Livrarea temei (Plan de abordare a pieței) 
• Săptămâna 11: Feedback la temă și încheiere 
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Comunicare 

Imediat ce se formează o grupă cu până la 20 de participanți (minim 10): 
• Stabilim datele concrete 
• Formăm un WhatsApp Group 
• Participanții au acces la traineri oricând pentru întrebări pe marginea subiectelor 

discutate în program 
• Trimitem resurse si o diplomă la final 

Consultanți 

Ciprian Teleman și Dragoș Călin. Ambii: 
• Au fost implicați în mai multe business-uri începute de la zero; 
• Au o bogată experiență de business și organizațională; 
• Au folosit serviciile unor coach-i in companiile lor și au avut atât experiențe foarte 

bune cât și unele mai puțin grozave; 
• Mai poartă uneori și pălăria de coach deci au și perspectiva din acest unghi; 
• Au o bogată experiență în training, cu peste 5000 de ore de curs livrate fiecare; 
• Ciprian a acceptat provocarea de a schimba paradigme la nivel guvernamental in 

România, cu câteva rezultate remarcabile; 
• Dragoș conduce de mai bine de 15 ani echipe de vânzări și este implicat activ la rândul 

său în vânzarea serviciilor companiilor pe care le conduce. 

Mai multe despre ei: 
• Ciprian Teleman: LinkedIn 
• Dragoș Călin: LinkedIn 
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https://ro.linkedin.com/in/ciprian-teleman
https://ro.linkedin.com/in/dragos-calin-14144a10

