
Съвременните постижения в

Осем - седмичен процес от стъпки 

Съчетание на обучение, изследване,
консултиране и модериране
·Възможност за участникът да 

       неврологията и управлението

       с надграждане

       продължи развитието си с теми от Делта +

 

Изследванията, моделите и опита на утвърдени
консултанти самостоятелна работа
Модерни технологии и ангажиращи 

Интензивно обучение и задачи между модулите
·Съчетава различни услуги – обучение, асесмънт и
коучинг

      

       онлайн сесии

Форматът Δ 4 е делта, защото цели промяна – повишаване
на емоционална интелигентност на участниците и четири,

 защото се състои от четири компонента.
Форматът е процес, който ще ви помогне устойчиво

да развиете компетенциите си в емоционалната
интелигентност на работното място, а различните теми на

обученията акцентират на различни аспекти на
емоционалната интелигентност.

Ползи от формата

Процес на формата

office@docheva.com                                     0887 332 473 www.docheva.com

https://docheva.com/


Неврология на емоциите и емоционалната интелигентност 
Защо емоционална интелигентност в лидерството 
Моделът на Genos за емоционално интелигентни лидерски поведения
Лични цели и процес на асесмънта 
Ръководство „Въведение в емоционалната интелигентност на работното място“ 

Акценти:

1Δ.

Количествена обратна връзка за наблюдаеми поведения
Две групи обратна връзка: колко важно е за респондентите всяко поведение и в каква
степен лицето го проявява в сравнение с другите
Писмени коментари за ефективността на лицето на работното място
Бенчмаркът дава сравнение с резултатите на представителна извадка за всяка
компетенция и поведение
Методология на светофара сигнализира сферите на потенциалните силни страни и
области за развитие.

 Уникалният асесмънт на емоционално интелигентните 
лидерски поведения ще ви даде:

ОБУЧЕНИЕ: ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В
ЛИДЕРСКАТА РОЛЯ

2Δ. АСЕСМЪНТ: СЪС 180⁰ ИЛИ 360⁰ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА
ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНОТО ЛИДЕРСТВО

Асесмънтите на Дженос са сред топ 20 асесмънт и оценъчни инструменти от всички области в четити
поредни години в световната класация на  Training Industry.

ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ЛИДЕР 

КОУЧИНГ: ИНДИВИДУАЛНА ОНЛАЙН СЕСИЯ ЗА АНАЛИЗ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АСЕСМЪНТА3Δ.

Анализ на резултатите от асесмънта
Коучинг как да се справите с основните си предизвикателства
Консултиране какво да предприемете
Съдействие за съставяне на конкретен план за действие

На сесията ще получите подробен доклад от асесмънта и личен наръчник с препоръки за развитие.

МОДУЛНИ ОНЛАЙН ГРУПОВИ ОБУЧЕНИЯ
"ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ЛИДЕР"4Δ.

Техники за ефективно искане и отговаряне на обратна връзка
Техники и инструменти за развитие на разбиране на себе си 
Подходи за провеждане на разговори за ангажиране на членовете на екипа
Ръководство „Емоционално интелигентният лидер“ 
Реактивни и проактивни техники за изграждане на емоционална жилавост и управление на емоциите 
Акценти в програмата от два модула: и разбиране на другите

Акценти в програмата от два модула:

За ръководители от всякакво ниво, мениджъри на проекти и всеки,
чиято работа включва лидерска роля във взаимодейдействието с хора

За кого е подходяща
програмата?



ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ СЪТРУДНИК 

Акценти:

Техники и инструменти за развитие на разбиране на себе си и разбиране на другите
Техники за позитивно влияние на работното място 
Ръководство „Емоционално интелигентният сътрудник“
Реактивни и проактивни стратегии за повишаване на жилавостта и управление на емоциите 
Подходи за провеждане на разговори за ангажиране на членовете на екипа

ОБУЧЕНИЕ: РОЛЯТА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО1Δ.

Неврология на емоциите в емоционалната интелигентност 
Ролята на емоционална интелигентност на работното място 
Моделът на Genos за емоционално интелигентни поведения на работното място
Лични цели и процес на асесмънта 
Ръководство „Въведение в емоционалната интелигентност на работното място“ 

Акценти:

АСЕСМЪНТ: СЪС 180⁰ ИЛИ 360⁰ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА
ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО2Δ.

Количествена обратна връзка за наблюдаеми поведения
Две групи обратна връзка: колко важно е за респондентите всяко поведение и в каква
степен лицето го проявява в сравнение с другите
Писмени коментари за ефективността на лицето на работното място
Бенчмарк даващ сравнение с резултатите на представителна извадка за всяка
компетенция и поведение
Методология на светофара сигнализира сферите на потенциалните силни страни и
области за развитие.

Специално създаденият за измерване на емоционално интелигентните 
поведения на работното място асесмънт, ще ви осигури:

Асесмънтите на Дженос са сред топ 20 асесмънт и оценъчни инструменти от всички области в четити
поредни години в световната класация на  Training Industry.

МОДУЛНИ ОНЛАЙН ГРУПОВИ ОБУЧЕНИЯ
"ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ СЪТРУДНИК"4Δ.

КОУЧИНГ: ИНДИВИДУАЛНА ОНЛАЙН СЕСИЯ ЗА АНАЛИЗ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АСЕСМЪНТА3Δ.

Анализ на резултатите от асесмънта
Коучинг как да се справите с основните си предизвикателства
Консултиране какво да предприемете
Съдействие за съставяне на конкретен план за действие

На сесията ще получите подробен доклад от асесмънта и личен наръчник с препоръки за развитие.

За кого е подходяща
програмата?

Програмата е подходяща за всеки.



ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ТЪРГОВЕЦ

Неврология на емоциите и защо ЕИ е ключова в продажбите 
Емоционалната интелигентност приложена в продажбите  
Моделът на Genos за емоционално интелигентни търговски поведения

Акценти:

Техники и инструменти за развитие на разбиране на себе си и разбиране на другите
Универсални източници на емоции на клиенти и проспекти
Изграждане на свързаност с клиенти и проспекти чрез емпатия  
Справяне с различни типове личност
Повишаване на личната жилаовост за оцеляване на стреса в продажбите
Ръководство „Емоционално интелигентният търговец“

Акценти:

ОБУЧЕНИЕ: РОЛЯТА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В ПРОДАЖБИТЕ1Δ.

АСЕСМЪНТ: СЪС 180⁰ ИЛИ 360⁰ ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА
ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В ПРОДАЖБИТЕ2Δ.

Количествена обратна връзка за наблюдаеми поведения
Две групи обратна връзка: колко важно е за респондентите всяко поведение и в каква
степен лицето го проявява в сравнение с другите
Писмени коментари за ефективността на лицето на работното място
Бенчмарк даващ сравнение с резултатите на представителна извадка за всяка
компетенция и поведение
Методология на светофара сигнализира сферите на потенциалните силни страни и
области за развитие.

Единственият на пазара асесмънт за емоционално интелигентни
търговски компетенции, ще ви осигури:

Асесмънтите на Дженос са сред топ 20 асесмънт и оценъчни инструменти от всички области в четити
поредни години в световната класация на  Training Industry.

КОУЧИНГ: ИНДИВИДУАЛНА ОНЛАЙН СЕСИЯ ЗА АНАЛИЗ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АСЕСМЪНТА3Δ.

Анализ на резултатите от асесмънта
Коучинг как да се справите с основните си предизвикателства
Консултиране какво да предприемете
Съдействие за съставяне на конкретен план за действие

На сесията ще получите подробен доклад от асесмънта 
и личен наръчник с препоръки за развитие.

МОДУЛНИ ОНЛАЙН ГРУПОВИ ОБУЧЕНИЯ
"ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ СЪТРУДНИК"4Δ.

За кого е подходяща
програмата?

Цени за участие в избрана от
Вас програма:

С 360⁰ асесмънт – 255 € без ДДС
С 180⁰ асесмънт – 225 € без ДДС

Цената включва доклада от 
асесмънта и двете ръководства.

За мениджъри и сътрудници от продажби 
и обслужване на клиенти


