
SPEAKING

Organizația ta poate trece la următorul nivel atunci
când oamenii care o reprezintă trec la următorul nivel.

ANDY SZEKELY
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KEYNOTE



AUTOR ȘI CREATOR DE PROGRAME
EDUCAȚIONALE CONCEPT

ANDY SZEKELY ESTE

ANTREPRENOR, MARKETER ȘI
 PROMOTOR AL TINERILOR LIDERI

SPEAKER, TRAINER ȘI
BUSINESS CONSULTANT

“Am știut imediat că Andy
este un speaker talentat, pentru
că mi-a împărtășit top 3 lucruri pe
care a observat că le fac bine pe
scenă. Și are perfectă dreptate. A
observat acele lucruri, pentru că
el însuși e un speaker foarte bun

și le poate recunoaște.”

JOHN MAXWELL, autorul nr. 1 în
lume pe teme de leadership

”Andy Szekely, unul dintre
trainerii noi ai României, cu o
profunzime surprinzătoare

pentru un trainer. Pentru că mulți
sunt traineri doar de
complezență. ”

BOGDAN PUTINICĂ,
vicepreședinte senior ENEA

“Mi-a plăcut mult ce am aflat la
cursul despre afaceri. Se vede
cum antreprenorul din tine e pus
pe treabă. Mă inspiri nu doar prin
ceea ce spui, ci și prin ceea ce

faci.”

DUMITRU FODOR, 
Antreprenor VET RO Solutions



Andy este speakerul român care a vorbit
pe aceeași scenă cu cei mai mulți
speakeri de top mondial care au vizitat
România. (Exemple: John Maxwell, Robin
Sharma, Martin Lindstrom, Bob Proctor, Dr.
John Gray, Brian Tracy, Dr. Oz.) A ținut
prezentări comerciale în 7 țări europene și
traininguri demonstrative în China, SUA și
Canada.

Este formatorul a peste 40 de speakeri
români care astăzi sunt prezenți pe
scenele țării și/sau dezvoltă afaceri de
training și coaching (Exemple: Paul
Ardeleanu, Raluca Mohanu, Ovidiu Oltean,
Zoia Zărnescu, Eusebiu Burcaș, Marian
Drăgulescu, Ilinca Păun, Urania Cremene,
Adrian Erimescu, etc.).

Andy este un pionier al pieței românești de
seminarii deschise pe teme de dezvoltare
personală și leadership, organizând încă
din 1995 astfel de conferințe cu peste 40
de speakeri străini invitați. Experiența sa
personală că speaker și trainer depășește
1500 de apariții live.

Fondator a două companii profitabile și în
creștere (începând din 2001) și al unui
ONG specializat în educarea tinerilor lideri
ai României (Alpha Leadership, 2008).

Creator al comunității AS, care numără
peste 250.000 de membri consumatori ai
materialelor de dezvoltare personală și
leadership publicate de echipa editorială
Andy Szekely.

Creator a două branduri naționale:
1. Elite School – programe de dezvoltare
personală și leadership susținute în top 10
mari orașe ale României, cu formatori
acreditați ai metodei Andy Szekely
(începând din 2010)

2. Bootcamp University – program de
dezvoltare personală și leadership în
format ‘‘tabără intensivă - 8 zile‘‘, cu peste
1100 de absolvenți, o echipă solidă
formată din 10 traineri asociați și 40 de
facilitatori licențiați (începând din 2003).

Andy este autorul cu cele mai multe cărţi
și produse multimedia pe teme de
dezvoltare personală publicate în
România (8 cărți și peste 100 de ore de
material audio-video).

A conceput și livrat 7 programe unicat de
training transformațional de dezvoltare
personală și leadership bazate pe
concepte originale înregistrate la OSIM.

Este creatorul primei licențe de training cu
autor român de la noi din țară
– Powerful Business Persuasion -

strategii de comunicare și influențare
pentru vânzători și manageri.

Metoda sa educațională originală îl
recomandă ca mentor pentru sisteme de
educație moderne
(este mentor pentru organizația
educațională Teach for România,
Fondator al Asociației Alpha Leadership
pentru educarea tinerilor lși Colaborator al
Entrepreneurship Academy.).

SPEAKER, TRAINER ȘI
BUSINESS CONSULTANT

ANTREPRENOR, MARKETER ȘI
 PROMOTOR AL TINERILOR

LIDERI

AUTOR ȘI CREATOR DE
PROGRAME EDUCAȚIONALE

CONCEPT



L-AU ALES CA PARTENER DE
DEZVOLTARE:

Andy a lucrat și continuă să lucreze cu clienți din sectorul guvernamental și neguvernamental,
companii antreprenoriale și corporații.

Iată doar câteva exemple:
IBM, HP, Coca-Cola, Servier, City Grill, Țiriac Auto, Autonom, Scandia, Pall-ex, YPO, Clubul
Întreprinzătorului Român, Arcelor Mittal, BancPost.
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CLARITATE:

Important este ca oamenii să înţeleagă repede și ușor ideile transmise.

CONSISTENȚĂ:

La finalul unei prezentări, participanţii cu adevărat interesaţi vor avea 5-10 pagini de notiţe, pentru simplul

motiv că vor dori să își amintească ideile ca să le aplice.

INTERACTIVITATE:

Andy Szekely este un speaker dinamic și are un stil foarte prietenos, presărând în același timp prezentarea

sa cu anecdote și cu activităţi de grup foarte scurte (30-90 secunde).

ORIGINALITATE:

Conceptele ce compun prezentările marca Andy Szekely sunt create de autor, nu copiate din cărți sau alte

prezentări și se bazează pe cercetare intensivă, la care se adaugă validarea lor practică în munca de

antreprenor și consultant. Majoritatea sunt publicate în cărțile sale/sau protejate ca mărci la OSIM,

IMPLICARE:

Scopul prezentării nu este doar acela de a oferi un bun prilej de învăţare, ci de a motiva oamenii să se

implice în propria lor dezvoltare. De aceea, sugestiile și imboldurile pentru acţiune sunt mereu însoţite, în

prezentările lui Andy, de propuneri concrete pentru păstrarea nivelului de motivaţie și după prezentare.

5 CRITERII ALE PREZENTĂRILOR
MARCA ANDY SZEKELY 



20 short films
7 full length films

TOP PERFORMER
TOOLKIT
Cum să îți folosești timpul și energia pentru a obține
rezultate mai bune și mai rapid.

KEYNOTE: 
Cum fac performerii față crizelor
Puterea obiectivului super-clar
Cum să îți menții FOCUS-ul perioade lungi de timp
Cum se identifică rapid GPS-ul personal – sistemul
valorilor personale
Viața trăită în Top GEAR (Gânduri – Emoții – Acțiuni -
Rezultate)

Cele 7 ingrediente ale măiestriei și cum să le aplici
Cum să îți hiper-accelerezi învățarea (de exemplu:
cum citești o carte în 30 min.)
Cum se instalează obiceiuri care se mențin

Vânzători și persoane care lucrează în posturi cu
nivel ridicat de stress relațional
Performeri care simt că pot mai mult și vor să treacă
la nivelul următor
Oameni care își asumă responsabilitatea de lideri
Oameni care vor să devină un exemplu și să ‘‘dea mai
departe‘‘

Lideri formali și informali din organizații de succes

PREZENTAREA ESTE IDEALĂ PENTRU:

PUNCTE-CHEIE:

CATEGORIA:
Productivitate & Managementul Timpului

*Această prezentare nu este potrivită pentru leneși și
nici pentru cei care au siguranța și confortul ca
principale priorități.



BORED BY
POWERPOINT!
Cum să conduci și să influențezi grupuri de
oameni prin comunicare clară și cu impact

CATEGORIA:
Public Speaking & Leadership

KEYNOTE: 

Pregătirea - Metoda CASCADA pentru
înjumătățirea timpului de pregătire al unei
prezentări
Atenția - cum se captează atenția la începutul și pe
parcursul prezentării
Livrarea – formula FAST pentru accelerarea livrării
în timp scurt și cu impact
Unelte – Ce funcționează în afară de Powerpoint și
cum poți integra corect slide-urile în prezentare
Finalul – tehnici simple pentru ‘‘Grand Finale‘‘

Directori de vânzări și/sau marketing

Antreprenori și intraprenori

Specialiști în vânzări directe

Lideri de echipe și manageri

Consultanţi și freelanceri

Coachi 

Traineri și facilitatori

Speakeri

PREZENTAREA ESTE IDEALĂ PENTRU:

PUNCTE-CHEIE:



events
185 events coverage

DO YOU SPEAK
SALES?
Cum să folosești limbajul persuasiv pentru a-ți
crește performanța în vânzări.

CATEGORIA:
Influențare, Comunicare, Vânzări

Fraze Putere & Cuvinte Putere

Presupozițiile lingvistice

Top gesturi nonverbale & semnificația lor

Psihogeografia & Proxemica

Cadrarea psihologică (persuasiunea)

Limbajul anti-sceptic

Declanșatorii psihologici

Reprezentanți de vânzări

Directori de vânzări și/sau marketing

Specialiști în vânzări directe

Llideri de echipe și manageri

Antreprenori și intraprenori 

Consultanți și freelanceri

Coachi

Traineri și facilitatori

Speakeri

PREZENTAREA ESTE IDEALĂ PENTRU:

PUNCTE-CHEIE:KEYNOTE: 
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K
E
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T
E
S PERSONAL BRANDING FOR LEADERS & EXPERTS

HOW TO BUILD A VIP‘S TEAM

THE LEADERSHIP ORCHESTRA

Cum îți poți construi un brand personal puternic și autentic

PENTRU: Freelanceri, Experți, Specialiști, Antreprenori, Intraprenori.

Cele 4 roluri care compun o echipă eficientă și strategiile de comunicare pe
baza cărora echipa se sudează.

PENTRU: Lideri de echipe, Antreprenori, Intraprenori, Project Manageri,
Consultanți.

Care sunt nivelurile de leadership și competențele pe care e necesar să le
dobândească un lider care evoluează.
(prezentare originală pe teme de leadership, cu ilustrație muzicală simfonică)
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Ariile cheie în care te putem ajuta să INSPIRI și să EDUCI oamenii cu potențial real de evoluție accelerată
sunt:

ÎȚI OFERIM SOLUȚII PERSONALIZATE 
PENTRU PERFORMANȚĂ 

ACCELERATĂ!

PRODUCTIVITATE
VÂNZĂRI
LEADERSHIP

Toate temele descrise în acest material se livrează personalizat, în funcție de specificul și obiectivele
companiei, și pot fi susținute în 3 formate diferite:

KEYNOTE CLASIC (20 - 60 minute)

PREZENTARE EXTINSĂ (1,5h - 3h)

TRAINING (6h - 7h)

BOOK FOR 2017!  |  OFFICE@ASTRAINING.RO  |   0730 55 77 55



Leading for the
BEST in YOU!
Vrei ca speakerul Andy Szekely să adauge valoare următorului tău eveniment?

Contactează-ne și te vom ajuta în crearea unui eveniment memorabil pentru toți
participanții!
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