
 
 
 
 
 
 
 

 

11 noiembrie 2015 

Cluj-napoca 

Hotel Opera Plaza 
 

Live2Lead este un eveniment de dezvoltare a liderilor, de jumătate de zi, conceput pentru a echipa 

participanții cu noi perspective, instrumente practice si idei aplicabile. Ve ți  învăța de la lideri de 

clasă mondiala. Fiți pregătiți să puneți în aplicare un nou plan de acțiune, si să începeți să conduceți, 

atunci când vă întoarceți la birou, cu pasiune si angajament reînnoite.  

 

 

Program 
 
 

  JOHN C. MAXWELL 
 

Intentional Living 
 

   Prezentare:  
Bazat pe ideile din cartea care urmează să apară, (data publicării in SUA - 

Octombrie 2015), John ne va explica cum putem să ne trăim viața cu intenție.  
 Învață cum să îți descoperi scopul în viață 

 Învață diferența dintre bunele intenții și a trăi în mod intenționat    

 Identifică acel lucru care adaugă cea mai mare valoare vieții tale 

 Învață și trăiește cei patru pași către împlinire 

 Învață cum să trăiești zilnic cu finalul în minte .  

 

Biografie: 
 
John C. Maxwell, autorul nr.1 de best-seller-uri al New York Times , coach și speaker care a vândut mai bine 

de 25 de milioane de cărți, este numit liderul nr. 1 în afaceri de American Management Association® și cel 

mai influent expert în leadership de Business Insider and Inc. Magazine în 2014. În acel an, Dr. Maxwell a 

primit Premiul Maica Tereza pentru Pace Mondială și Leadership de către Luminary Leadership Network. 

Organizațiile sale—John Maxwell Company, John Maxwell Team, și EQUIP—au dezvoltat peste 6 milioane 

de lideri în 188 țări.



 

PATRICK LENCIONI 
 

Avantajul neexploatat al sănătății organizaționale 

 

Prezentare:  
Făcând referire la modelul din ultima sa carte, „Avantajul: De ce sănătatea organizațională e 

cel mai important atu în afaceri”, Pat face afirmația revelatoare că sănătatea organizațională 

„va depăși toate celelalte discipline în afaceri, fiind cea mai mare oportunitate de creștere și 

avantaj competitiv”.În timp ce mulți lideri încă își limitează căutarea avantajului competitiv la 

ariile obișnuite și îndelung utilizate ca marketingul, strategia și tehnologia, Pat pretinde că 

există o mină de aur neexploatată care zace tocmai sub ei. În loc să încerce să devină mai 

deștepți, el susține că liderii și organizațiile au nevoie să-și schimbe concentrarea spre a deveni 

mai sănătoși, ceea ce le-ar permite să beneficieze de mai mult decât suficienta inteligență și 

expertiză pe care deja le au. El definește o organizație sănătoasă ca fiind una cu politici și 

confuzie minime, cu un înalt grad de moralitate și productivitate cu cât mai mici pierderi ale 

oamenilor buni. Cu experiența sa de consultant a unor echipe de lideri de top mondial și 

reafirmând multe dintre temele dezvoltate în best-seller-urile sale, Pat ne va dezvălui cei patru 

pași pentru a atinge succesul pe termen lung. 

Biografie:  
Patrick Lencioni este fondatorul și președintele The Table Group, o companie dedicată să furnizeze organizațiilor idei, produse, 

servicii și consultanță în afaceri. Pat este autorul a zece best-seller-uri cu aproape 4 milioane de copii vândute. După 12 ani de 

tiraj, cartea sa „Cinci disfuncții ale muncii în echipa”(ed. Curtea Veche, 2007) rămâne un reper pe lista de best-seller-uri de 

specialitate. Cea mai recentă carte a sa, „Avantajul: De ce sănătatea organizațională este cel mai important atu în afaceri” (ed. 

Litera, dec. 2014) , a devenit imediat un best-seller. 

 

VALORIE BURTON 
 

 

Perseverent și Pregătit: Cum să prosperi printre provocări și schimbare 

 

Prezentare:  
Lumea de astăzi necesită abilitatea de a se adapta la schimbare și de a prospera în ciuda 

provocărilor care apar. Valorie Burton te va ajuta să înțelegi cum să-ți creezi o fundație 

bazată pe flexibilitate în așa fel încât să poți:   
• Să-ți revii imediat în urma eșecurilor   
• Să maximizezi oportunitățile  
• Să dezvolți un stil de gândire care să te ajute să ai succes sub presiune   
• Sa-ți găsești bucuria și să-ți menții o perspectivă pozitivă  
• Să gestionezi dezamăgirile în așa fel încât să devii mai bun în urma lor, și nu mai 

frustrat.   
În această conversație practică și captivantă, Valorie te va echipa cu un kit de instrumente 

pentru a supraviețui cu succes oricărei provocări! 

 

 

 

 

 

 



Biografie: 
 
Valorie Burton este o autoare de best-seller-uri, speaker și life coach dedicată să ajute oamenii să-și depășească blocajele și să 

devină de neoprit în orice arie din viață.  Ea este fondatoarea Institutului de Coaching  și Psihologie Pozitivă (CaPP) și a lucrat ca 

și Personal și Executive Coach  cu mii de clienți din SUA și alte zece țări. De mai bine de un deceniu, cărțile lui Valorie, 

discursurile sale, sesiunile și resursele sale de coaching au ajutat foarte multe persoane.  

 

KEVIN TURNER 

         John Maxwell îl intervieviază pe Kevin Turner, COO Microsoft: Lecții de leadership 

 

Prezentare:  
Kevin răspunde unor extraordinare întrebări adresate de către John Maxwell. Iată 

câteva:  
• Care este una dintre cele mai importante trăsături ale unui lider?  
• La ce a trebuit să renunți pentru a avansa în cariera ta?   
• Cum reușești să te conectezi cu fiecare persoană din echipa ta și ce beneficii are 

asupra stilului tău de leadership acest lucru?  
 

• Cum îi înveți pe membrii echipei tale să gândească pe cont propriu?   
• Cum ți-ai motivat echipa și cum reușești să reaprinzi constant pasiunea pentru 

misiunea companiei?  
 

Biografie: 
Ca și COO la Microsoft, Kevin Turner conduce departamentul de vânzări la nivel global, organizația de servicii și 

marketing, având peste 47,000 angajați în mai mult de 190 de țări. Sub conducerea sa, departamentele de vânzări și 

marketing au livrat produse în valoare de peste 78.6 miliarde de dolari în anul fiscal 2013. Turner supraveghează vânzările 

globale, departamentul de marketing, servicii, suport și parteneriate. De asemenea, el conduce magazinele Microsoft și  

funcțiile suport ale corporației, inclusiv Tehnologia Informației, Worldwide Licensing & Pricing and Operations. 

Organizația de vânzări și marketing este focusată pe livrarea familiei de sisteme și servicii Microsoft către clienții și 

partenerii din toate colțurile lumii. 

 


