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Уважаеми партньори, 
 
Екипът на Ла Фит Ви пожелава успешна лидерска визия през 2016г., 
openness  към нова информация и идеи, ползотворно въображение, силно 
убеждение и постигане на S.M.A.R.T.  целите Ви! 
 

Кои сме ние 
 

Ние разполагаме с мрежа от лектори на територията на България, които са се 
специализирали в организиране и провеждане на обучения в областта на човешките 
ресурси. Имаме собствен стил на работа и подхождаме индивидуално към всеки наш 
клиент. Познавайки добре правилата, управляващи пазара и високите тенденции на 
съвременния бизнес, ние ги прилагаме за да гарантираме професионално обучение на 
екипите Ви. 

 



 

  
 

Предлагаме Ви, 

курсове за обучение 
 

1. „Съвременни мотивационни 
техники и мотивационен 
потенциал на служители в 
организацията” 

 

2. ”Планиране в организацията 
или как да открием 
съкровището от идеи и да ги 
заключим в нашият актив” 

 



 

3. „Да хванем бика за рогата”  
или изготвянето на стратегия 
за управление и развитие на 
човешките ресурси в 
организацията 

 

4. Социализация, ресоциализация 
и адаптация на служителите. 
Приложение на менторски 
отношения в организацията 

 

5. Екипна ефективност 

 

6. Управление на промените или 
как да „проговорим на езика 
на гъвкавостта” 



 

7. Използване на стратегически 
карти за оценка на 
ефективността или как да 
„освободим духа от бутилката” 

8. Повишаване на ефективността 
на работните процеси чрез 
приложението на 
инструментите за управление 
на организационното 
поведение  

9. Превенция и справяне с 
конфликти 

10. Развитие на потенциала на 
служителите и Управление на 
талантите 

 



 

11. Как да подобрим уменията си 
за общуване на работното 
място 

 

12. Емоционална интелигентност 

 

13. Умения за целеполагане и 
делегиране 

14. Презентационни умения 

Възможности1 
 Сребърен пакет 

 

Обучението се провежда във Вашата 
организация. 
Ние осигуряваме учебни материали, 
мутимедия, екран, лектор и технически 
сътрудник. 

                                                      
1 Минимум 10 участника 



 

100 лв. на участник 
 Златен пакет 

 
150лв. на участник 

Обучението се провежда извън работното 
място във Вашия град. 
Ние осигуряваме зала, учебни материали, 
мутимедия, екран, лектор и технически 
сътрудник. 

 Диамантен пакет 

 
От 200 до 450лв. на участник в зависимост 
от разстоянието, хотела, плана за 
изхранване и избраното забавление. 

Обучението се провежда извън работното 
място в друг град. 
Ние осигуряваме хотел, зала, учебни 
материали, мутимедия, екран, лектор и 
технически сътрудник. 
Възможност за игри и забавления 
(тиймбилдинг) с/у допълнително 
залпащане. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Имаме възможност да Ви предложим и други курсове в зависимост от 
Вашите нужди и бюджет! 

Как да се свържете с нас 
 

За записване, моля обадете ни се или ни пишете: телефон 02/ 943 36 28, e-mail: 
office@lafit.bg 


