Dale Carnegie Course

Dale Carnegie Course Intensivo
In-Person

Este seminário inspirador é um curso de mudança de vida para pessoas
de negócios que têm com objetivo intencional de superarem o seu
melhor. Descubra e domine as habilidades e atitudes necessárias
para obter resultados surpreendentes e junte-se ao grupo das
pessoas mais bem sucedidas no mundo!

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
Depois do programa estarão aptos a: • Ultrapassar desafios
complexos; • Desenvolver mais e melhores ideias; • Atingir a
excelência na criação de consenso; • Comunicar com clareza e de modo
conciso; • Aumentar a autoconfiança e eliminar medos; •
Desenvolver uma atitude proactiva; • Desenvolver competências de
liderança; • Alargar a zona de conforto; • Orientar-se para o
negócio; • Focar-se nos resultados. O curso Dale Carnegie vai ajudálo a dominar as competências interpessoais que lhe permite
prosperar em qualquer ambiente. Vai desenvolver uma atitude de
liderança de relacionamentos assente na capacidade de gerar
cooperação.

ทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนี้
Com uma forte componente de treino na área da comunicação e gestão
de stress, o curso Dale Carnegie vai ajudá-lo a dominar técnicas de
comunicação para transformá-lo num comunicador mais eficaz, a agir
de forma persuasiva, a resolver problemas e tomar decisões. Vai
aprender como reforçar a sua capacidade de fazer acontecer,
através da melhoria da sua autoconfiança e capacidade de
influenciar os outros. Repare... Quanto do seu sucesso
profissional depende de conseguir motivar os outros à acção?
Quando terminar este curso vai estar mais preparado e confiante
para o fazer.

มันจะช่วยคุณได้อย่างไร
Condições de trabalho que mudam rapidamente exigem que os líderes
estejam preparados para não apenas acompanhar, mas também para se

destacarem no ambiente de negócios atual. Isso requer competências
de comunicação persuasivas, métodos criativos de solução para
problemas e uma extraordinária confiança e entusiasmo naquilo que
se faz. Enquanto muitos podem pensar que possuem essas
competências, através desta experiência única de três dias, até
mesmo os melhores e mais brilhantes vão descobrir oportunidades
para crescerem e melhorarem as competências necessárias para
superar a competição. Vai conseguir se conectar melhor com as
pessoas, desenvolvendo e melhorando as competências necessárias
de um líder, levando a que qualquer organização reconheça a sua
capacidade de aumentar os níveis de produtividade.

