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Modul 1 ( 2 zile) 

Deveniti  profesionali prin intermediul protocolului și a 
codurilor de etichetă. 
 

.A fi profesionist nu se limitează la pereții biroului său. 
Prin intalnire, în timpul unui cocktail, cina de afaceri sau într-un e-
mail, codurile trebuie să fie cunoscute și stăpânite pentru a evita cele 
mai frecvente greseli .  
Aceste reguli de bune manière, protocol permite să ne comportam 
cu finețe și să ne adaptam la toate situațiile de afaceri si de societate 
 

Obiective 

 Evita cele mai frecvente greseli ; 

 Sa va simtiti confortabil în relațiile profesionale ; 

 Optimizarea relațiilor cu ceilalți și să depășească cele mai 
comune disconforturi. 

 

Public tinta 
• Oricine vrea să pună alături de el toate ingredientele pentru 

relații profesionale de succes 
 

Program 
Coduri, obiceiuri și maniere 

• Diferentiaza între politețe, etichetă, curtoazie, eticheta și 
protocolul 

• Să înțeleagă motivele și utilitatea codurilor companiei, 
inclusiv în cadrul companiei 

• Prima regulă care acceptă orice altceva 
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Încorporarea elementelor de bază ale bunelor maniere 

• Scopul și beneficiile asociate cu practica etichetei (reguli si in 
restaurante/hoteluri) 

• Amabilitatea inimii și traducerea acestuia în viața 
profesională 

• Principiile de bază de stiut pentru a nu fi  niciodată surpins 
de imprevazut. 

 
 
 
Comportament la birou / la locul de munca 

• Imagine personală și reprezentare corporativă 
• Prezentați-vă și găzduiti fizic un vizitator, un colaborator ... 
• Buna utilizare a timpului: punctualitate și de gestionare a 

întârzierilor 
• Schimbul de spațiu: în lift, spațiile deschise, coridoare 
• Dvs șau tu: o alegere strategică și / sau culturale 
• Comportamentul cu alte persoane, în diferite situații 
• Gestionați dosarele și rețelele sociale 

 
Joc de rol în diferite situații 
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Scriere în conformitate cu codurile corespunzătoare contextul 

• Noile reguli în corespondenta si e-mail: Curtoazie, conținutul 
și forma 

• Utilizare-mail-uri pentru o mai mare eficiență 
• Mesaje scurte: memo-uri, mesaje text, SMS-uri 
• Semnati si identificati-vă pentru a va asuma 

responsabilitatea scrisorilor si folositi ca un instrument de 
promovare 

  
Comportamentul la exterior ( in afara locul de munca) 

• Intalnire profesională 
• Restaurantul sau un cocktail 
• Participarea la evenimente corporate: expoziții, seminare 
• Pe drum sau în deplasare 
• Va  intalniti  cu  o persoana cunoscuta  pe stradă sau într-un 

loc public 
 
Gestionare relatiile feminine / masculine 

• Prin amabilitatea / curtoazie 
• Pericolul de genuri de amestecare 
Împărtășirea experiențelor: de la exemplele oferite 

 
Descoperi regulile de etichetă în afara granițelor noastre 

 scurtă trecere în revistă a elementelor care fac diferențele și 
punctele din care este bine să înveți pentru success cu 
persoane de contacte care va sunt necesar. 

 Studiu de caz: situații profesionale într-un mediu 
internațional 
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