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"Antreprenoriatul este rezultatul a trei elemente: leadership,
responsabilitate, creativitate"

Marius SPIRIDON - Antreprenor, trainer, autor

Evenimentele din ultimii 2 ani au modelat (și încă modelează) o
lume nouă, diferită din multe puncte de vedere de ceea ce
cunoșteam. 

Într-un context economic puternic influențat de aceste schimbări e
necesară o abordare diferită pentru a performa. Vino să afli cum te
poți adapta noului mediu de afaceri și să parcurgem împreună
principalele repere necesare atingerii obiectivelor tale în business:

PRODUCTIVITATE



Agenda evenimentului

09:30 - 10:00 
Primirea participanților & Networking

10:00 - 11:30
Partea I

11:30 - 11:45
Cofee break

11:45 - 13:00
Partea a II-a 

ORGANIZATORI



DESCRIERE PROGRAM

Business EvolutiON - Antreprenor din viitor

Pentru a prospera într-o lume nouă, e nevoie de o abordare
diferită. Contextul social și cel economic au fost puternic
impactate de evenimentele recente, iar mediul antreprenorial are
nevoie de o adaptare rapidă și eficientă. Adaptarea apare în urma
schimbării care se produce în urma unui proces transformațional.

Acest program a fost construit cu intenția de a susține
consolidarea și dezvoltarea unui mediu antreprenorial etic și
performant, prin generarea de contexte în care antreprenorii să se
dezvolte, să colaboreze și să se susțină reciproc în procesul de
evoluție.

PARTICIPANȚI

Suita de evenimente este destinată atât antreprenorilor cât și celor
care aspiră să devină antreprenori și își doresc să învețe despre
modul în care pot construi afaceri profitabile care să aducă plus
valoare pentru ei, mediului economic și societății.

EUGEN COJOCARU MARIUS SPIRIDON

FACILITATORI

Antreprenor și Business Mentor,
pasionat de tehnologie,  dezvoltare
personală și dezvoltarea afacerilor.

Antreprenor, trainer și autor al
mai multor cărți de dezvoltare
personală.



Specialist în tehnologie, la origine,
Eugen a dezvoltat aplicații
software și a condus echipe în
acest domeniu în ultimii 16 ani,
participând în multiple proiecte
internaționale, alături de clienți
din Germania, Franța, Austria,
Elvetia, USA și Australia.

A derulat în ultimii 9 ani afaceri care depasesc 3.5 milioane de
EUR și a fost mentor și consultant pentru alte afaceri de
succes.

Eugen COJOCARU
ANTREPRENOR CONSULTANT BUSINESS MENTOR 

După o perioadă petrecută ca angajat în multinațională, a
hotarât să facă pasul către antreprenoriat și a fondat o
companie de tehnologie.  A continuat apoi cu dezvoltarea
altor companii, în direcția proiectelor de investiții și
consultanță în management și afaceri.

Misiunea lui e să susțină oamenii care vor  să devină
antreprenori de succes și să construiască, împreuna, un nou
mediu antreprenorial: unul mai etic și mai profitabil. 

Eugen Cojocaru



Marius SPIRIDON
FONDATOR / AUTOR / FORMATOR @ CREATERRA

Transferul paradigmelor personale în comportamente de
afaceri
Impactul limbajului personal in mediul antreprenorial
Cum le poți influența cu succes pe cele două de mai sus

Marius Spiridon creează și oferă instrumente simple și
practice prin care tu poți înțelege și gestiona următoarele
lucruri:

Fondator al Editurii Createrra și autorul a 7 cărți, Marius
antrenează oameni din 10 țări în peste 15 programe de
comunicare și conștientizare a comportamentelor umane.

Marius Spiridon



ACTIVITĂȚI CU APLICABILITATE
CONCRETĂ  ÎN BUSINESS-UL TĂU 

Ca antreprenor e important să fii cel care creează design-
ul afacerii și creionează structura acesteia, împreuna cu
viziunea și strategia de dezvoltare.

Devino arhitectul business-ului tău!

Eugen COJOCARU, Antreprenor & Business Mentor 

PREGĂTEȘTE-TE SĂ ÎȚI DUCI AFACEREA LA NIVELUL URMĂTOR

Evenimente regionale3

2

1

Webinarii suport

Comunitate

2 sesiuni online în care participanții vor avea
oportunitatea de a-și consolida conceptele
discutate și de a clarifica eventuale întrebări

3 locații strategice vor fi gazda unor evenimente
în cadrul cărora facilitatorii se vor întâlni și vor
dialoga cu participanții: Sibiu, Iași și Târgu Jiu

Participanții se vor alătura unei comunități de  oameni
care se dezvoltă continuu 

ÎNREGISTREAZĂ-TE

https://forms.gle/R2zYG9SPgAWGsctZ6


Cea mai bună cale de a
prezice viitorul este să îl

creezi

-ALAN KAY




