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LEADERSHIP ÎN JOCUL INFINIT 
SPRE FERICIRE ȘI ÎMPLINIRE:
Pentru a câștiga în jocul (infinit) al vieții, 
trebuie să atingem cea mai bună 
versiune a noastră
Viața este un joc infinit, în care trebuie să adresăm multe oportunități, 

adversități și să purtăm sute de bătălii, mici și mari. În lumea complexă și 

volatilă în care trăim, fericirea pare imposibil de atins. Cu toate acestea, este 

cu atât mai importantă pentru lideri, care trebuie să găsească un echilibru 

între viața profesională și cea personală și să atingă cea mai bună versiune a 

lor, pentru a găsi resursele necesare să își susțină echipa, să gestioneze stresul 

și să fie performanți. 

Luând parte la acest workshop experiențial, vei descoperi cum să devii cea 

mai bună versiune a ta, cum să atingi fericirea și împlinirea, reușind să-ți 

conduci oamenii către obiective ambițioase și către o viață mai împlinită.  

Participanții vor beneficia în urma acestui curs pe trei paliere:

• Se vor cunoaște pe ei înșiși la un nivel mai profund.

• Vor învăța tactici și strategii pentru a atinge cea mai bună 

versiune a lor

• Vor învăța cum să îi conducă pe ceilalți într-un mod care îi va 

face mai împliniți 

Acest program este conceput să ofere o experiență inspirațională și 

instrumentele necesare pentru a câștiga în jocul infinit al vieții. 

Sesiunea 1:

LEADERSHIP, LUAREA DECIZIILOR ȘI 

NEUROȘTIINȚĂ

Ideile sunt deținute, credințele sunt trăite. 

• Care este lanțul subtil Poveste-Emoții-

Strategii? 

• Cum să atingi cea mai bună versiune a ta

• Descoperă „bogăția” într-un sens larg, pe 

care o generăm în jurul nostru. 

• Cum să ajungi de la simptome la cauză.

• Cum să aliniezi cele trei creiere cu instincte 

conflictuale și să menții recompensele 

viitoare. 

• A face ceea ce trebuie vs a intra în necazuri. 

• Înclinații cognitive. Tulburări de 

comportament. 

Sesiunea 2:

CUM SĂ CÂȘTIGI JOCUL INFINIT AL VIEȚII 

Leadership: din interior. 

• Perspectiva mai largă care leagă toate 

variabilele relevante din spatele leadership-

ului, împlinirii,  fericirii și celei mai bune 

versiuni personale.

• Cum să îmbogățești povestea ta personală.

Locul înțelepciunii. The place of wisdom. 

Cum să treci peste context și circumstanțe. 

• Cum să câștigi cele 5 bătălii: Focus. 

Interpretare. Stare emoțională. Standarde 

auto-impuse. Obiceiuri și alocarea timpului. 

AGENDA 
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Sesiunea 3:

CUM SĂ ÎȚI DEZVOLȚI 

SUPERPUTERILE ȘI 

SUPERMOTIVATORII

• Determinarea de a acționa pentru

• a fi eficace pe termen scurt. 

Rigoarea de a administra pentru a 

fi eficient pe termen scurt.

• Preocuparea pentru integrarea 

diversității pentru a fi eficient pe 

termen lung. 

• Spiritul antreprenorial pentru a fi 

eficace pe termen lung.

• Dezvoltarea personală și 

contribuția ca cei mai buni 

motivatori. 

Sesiunea 4:

BENEFICIILE DE A DEVENI BOGAT LA 

NIVEL HOLISTIC ȘI DE A CONFRUNTA 

DIFICULTĂȚILE

• Vitalitate, relații, emoții, profesie, 

timp liber, bani, contribuții și 

visuri. 

• Succesul nu este destinația, ci 

bucuria și modul în care imaginăm 

călătoria. 



LEADERSHIP FROM THE INSIDE OUT

Cui se adresează

Liderilor 

Top Managerilor

Middle Managerilor

Antreprenorilor
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450 EUR + TVA

Preț Early Bird până pe 6 noiembrie – 390 EUR + TVA

Discounturi de grup pentru companii

Numărul de locuri este limitat, pentru că va fi un curs interactiv. 

Investiție

Date
6-7 decembrie, h 3-6 pm

Zoom – live online  



Povestea pe care ți-o spui este 

viața pe care o trăiești. 
Luis Huete



Problemele sunt o ocazie de 

creștere personală, altfel, devin 

nerezolvabile. Luis Huete



Leadership-ul presupune să ții 
ștacheta sus și în același timp să fii 

aproape de oamenii tăi; să 
construiești rădăcini și să dai aripi. 

Luis Huete
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AUTOR DE 

CĂRȚI DE 

MANAGEMENT



Luis Huete

PROFESOR – IESE BUSINESS SCHOOL

CONSULTANT INTERNAȚIONAL

MEMBRU DE BORD

AUTOR

Educație în Europa și în Statele Unite

Licențiat în drept, deține un MBA de la IESE Business School și un doctorat în 

administrarea afacerilor la Boston University. A fost student Fulbright, iar 

dizerația de doctorat despre strategia în servicii comerciale bancare a câștigat 

premiul Decision Science Institute pentru cea mai bună lucrare a anului.

Colaborări academice pe 5 continente

Luis este profesor la IESE Business School din 1982 și a susținut cursuri la 

Harvard Business School - Achieving Breakthrough Service și Advanced 

Management programs. A lucrat ca cercetător la Harvard Business School

dezvoltând materiale științifice, ca membru într-un proiect de cercetare 

sponsorizat de Bell Communications.  A susținut programe executive și în alte 

școli de afaceri, precum ESE (Chile), IAE (Argentina), IPADE (Mexic), ISE (Brazilia), 

PAD (Peru); Deusto Business SchooI , ISEM, San Telmo Business School and 

Basque Culinary Center (Spania); ESMT (Germania), Timoney Leadership 

Institute (Irlanda), AESE (Portugalia) Skolkovo (Rusia), Asebuss (Romania); 

Human Capital Leadership Institute (Singapore), Mudra Institute of 

Communications (India), Hamayesh Farazan (Iran) și Lagos Business School 

(Nigeria). Colaborează și cu Corporate Universities of Omnicom (USA), Bupa and 

OMG (UK), ISS (Denmark), Telefónica (Spain), Intercorp and Graña y Montero 

(Peru) etc. 

Colaborări cu companii de pe 5 continente

Luis a lucrat ca speaker, consultant și facilitator de echipe de management de top în mai mult 

de 800 de companii din 70 de țări. A lucrat cu CEOs și Board-uri pentru a concepe strategii sau a 

redefini cultura și structura organizațională în companii precum Almirall, Altia, Banco 

Santander, BBVA, Banco Caminos, Banesto, Bankinter, Campofrío, Cepsa, Christian Lay, 

Enagás, ITP Rolls Royce, Loewe, Luckia , Meliá, Neinver , Osborne, Pronovias , Repsol, (Spainia); 

Iss (Danemarca), International House, GMO (Anglia), Rijk Zwaan , Randstad (Olanda), Persgroup

(Belgia), Luxxotica (Italia), Addeco (Elveția), Top Farms (Poland), Luis Simoes , Sogrape

(Portugalia); Omnicom , Tricon , UTI (USA), Guard.me (Canada); Femsa , Salinas Group, Oxxo, 

Coca Cola, Palacio de Hierro, Telefónica (Mexic); Transactel (Guatemala), Graña y Montero, AJE 

Group, Grupo Breca (Peru), Larraín, Telefónica, Tricon (Chile), Banco Galicia, Tarjeta Naranja, 

Telefónica, VW (Argentina), Equivida , Indurama , Telefónica, Banco Internacional (Ecuador), 

ASSA, Copa, Femsa Kof , Indesa , Sab Miller (Panama), O Estado de Sao Paolo, O Globo, Telesp

(Brazilia), Coca Cola, Colombina (Columbia), Grupo Monge (Costa Rica), Nissan ( Latam); 

Epikurean Lifestyle , Six Senses Resorts (Tailanda), CEMEX, Femsa Coca Cola, LH Parangon

(Filipine); Deloitte (Australia); Kangra (Africa de Sud).

Consilii de administrație în Europa, America și Asia

Luis este Co-Fondator al Institute Governance and Society (Madrid) și Vice-Cancelar și Trezorier 

al International Academy of Management. Face parte din consiliile de administrație ale 

Epikurean Resorts and Lifestyles din Tailanda și Altia Consultores în Spania. Este, de asemenea, 

parte din Consiliul Consultativ al Regent Leadership (UK), Cristian Lay Industrial Group, Solera, 

Porcel Hoteles, Cenador de Amós-Chef Jesus Sánchez, și Lid Publishing (Spania). În plus. Este 

patronul Fundației de Artă Modernă NMAC și a Fundației Real Dreams (Spania). În trecut, a făcut 

parte din consiliul de administrație al companiilor Six Senses Resorts & Spas (Tailanda), 

Corporación Financiera Arco and PortAventura (Spania), etc.

12 cărți traduse în mai multe limbi

Este autorul a 12 cărți de management, printre care “Servicios y Beneficios”, “Administración

de Servicios” și “Clienting”, iar cele mai recente “Liderar para el bien común” (2015), “50 

Líderes que hicieron historia” (2017) și “Construye tu sueño 2.0” (2019). Luis este un contributor

frecvent de articole pentru presa de business.

Luis locuiește în Madrid cu soția lui Maria și cu cei patru copii ai săi.

http://www.luishuete.com/
http://www.luishuete.com/
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=en&a=Guard.me
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Rezervă-ți locul!

www.exec-edu.ro
office@exec-edu.ro

0722617208
0799937079

mailto:oanas@exec-edu.ro
mailto:oanas@exec-edu.ro

