
Какво е 

Квантов скок?

КВАНТОВ
СКОК

Вникнете и повишете
своята емоционална

интелигентностЕднодневна програма: 
Основи

За лидери и
 предприемачи

Това е уникално предложение,
основано на иновативен подход

за разкриване и развитие
емоционалната интелигентност

на лидера. Програмата ще ви
осигури едно незабравимо

автентично преживяване, за да
вникнете в  емоционалната си
интелигентност като лидер, и с

прозрения и инструменти за
повишаването й.

Квантов скок е
уникална синергия на:

Обучение, подпомагано от коне и 

Преживяване извън зоната на комфорт 

Богата на инструменти програма и 

Експертизата и опита на международния 

       ЕИ модели, основани на солидни 
       изследвания

       и бизнес консултиране

       гъвкавост, за да работим по вашите цели

       фасилитаторски екип



Инструменти 

и ползи 

Набор от упражнение за учене чрез опита
Писмени учебни материали
Отборни игри и групова дискусия
Коучинг и консултации
Снимки, видеа и сертификат
Асесмънт с доклад от него и коучинг 

    За да ви подкрепим в пътя на вашето 
              развитие, ще ви осигурим:

      сесия за анализ (можете да добавите 
      към програмата)

В какво ще можете да
приложите

прозренията и
наученото?

Създадохме Квантов скок, за да подкрепим
вашето истинско ръководство, така че да
се откроявате от тълпата. Вярваме, че ще
приложите своите прозрения и знания за

да управлявате едновременно с IQ и EQ, за
фокус и разбиране за себе си, за здрави
човешки отношения, за въздействие и

ангажиране на другите, за изграждане на
доверие и за вашето непрекъснато

развитие.

За кого ще е
полезна

програмата?

Програмата е емоционално интелигентно
предизвикателство за лидери и

предприемачи, като модулите и темите са
подбрани според тези роли.

 
Нуждаете ли се от предизвикателство,

разработено специално за вашия екип?
Свържете се с нас
 за информация.



Направете квантов 

скок в емоционалната 

си интелигентност

Д-р Диляна Дочева, консултант по

Дафне Хаман, сертифициран и квалифициран
коуч по асистиран от коне метод (LinkedIn)

Кадал Боакил, сертифициран коуч по
асистиран от коне метод и консултант по
международно бизнес развитие (LinkedIn)

      управление и мастър трейнер по емоционална           
интелигентност на Genos (LinkedIn)

Място: Банско
Цена: 399 евро

Включва всички материали, застраховка,
кафе-паузи и обяд. Цената е без ДДС.

Група: до 6 участника
Дата: моля проверете планираните дати

(Ще ви посрещнем с напитка вечерта
преди събитието)

Език: програмата може да бъде
проведена на български 

и английски

Свържете се с нас: 
office@docheva.com, 

088 2345 521
info@khrisallis.com

087 629 56 11

Създадено от:

Вашите водещи

https://www.linkedin.com/in/daphne-hamann-979b40168/
https://www.linkedin.com/in/abdelkader-bouakil-020b3a116/
https://www.linkedin.com/in/diliana-docheva-phd-3818675/
https://docheva.com/quantum-leap-2021/

