PDH - Programa de Desenvolvimento Humano: Web Treinamento + Coaching de Grupo: Reali

Web Treinamento + Coaching de Grupo: Realize sua MISSÃO de Vida e Viva
a Plenitude de seu SER.
Como alinhar escolhas e conciliar caminhos?

Esse é um programa de autodesenvolvimento que objetiva levar os participantes a "Viver Integralmente e com Qualidade de vida" através
da "Superação das Dificuldades"; "Melhoria do Bem Estar e Autoestima"; "Realização de Metas"; "Conquista de Sonhos" dando-lhe uma
SENSAÇÃO DE REALIZAÇÃO E PLENITUDE.
Após 3 meses (66 dias) de exercícios de autoconhecimento, mudança de perspectivas, (re)conhecimento de valores, estabelecimento de
objetivos, o participante criará novos hábitos e consolidará mudanças de comportamentos com profundos impactos a nível pessoal e
profissional que terão influência durante toda a vida.
O programa será baseado na combinação de tecnologias de EAD – Ensino a Distância, com ferramentas de Coaching e metodologias de
Mentoring, associado a orientações individuais On Line, seguindo roteiros de livros de sucesso.
Preço Normal (mercado): R$3.900,00
Nosso preço: R$3.600,00
Redução do custo devido a "Formação de Grupo": - 25% (R$ 900,00)
Redução do custo devido ao uso "Ensino a Distância": - 30% (R$ 1.080,00)
Preço final: R$ 1.620,00
Degustação - 1o Mês Gratuito: - 100% R$0,00 Solicite seu cupom de inscrição
É a combinação perfeita para o seu sucesso pessoal.

Avaliação: Ainda Não Avaliado

Faça uma pergunta sobre este produto
FabricantePM Coaching e Mentoring

Descrição
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Formato - Metodologia - Garantia
Coaching de Grupo com Mentorias individuais e roteiro baseado em um livros alto impacto contendo:
Esse programa combina o melhor que há da didática de um professor, com o roteiro de um bom livro, com a especialidade de um consultor, a
visão de um orientador, a experiência de um mentor, o teinamento de um Coach, e o autodidatismo proporcionado pelo aprendizado de grupo.
O programa contém 38 interações que envolvem:
Encontros presenciais: 2 encontros mensais em BH / MG com palestras e atividades em grupo.
Treinamento ON Line: 9 encontros semanais On Line com palestras e atividades individuais.
Coaching de grupo: 9 sessões semanais On Line com mentorias e ferramentas de coaching
Ferramentas de Autocoaching: 15 ferramentas para Down Load ou preenchimento On Line
Mentoria individual: 3 sessões individuais, presencial em BH ou On Line.
Garantia de Satisfação.
Se até a 4ª sessão o participante não estiver satisfeito poderá cancelar sua participação e terá o valor pago devolvido.
Ao final do programa caso o participante não tenha ficado satisfeito poderá converter o valor em crédito e participar de um programa Coaching,
Mentoria, ou Treinamento de sua livre escolha.

Condições especiais, descontos temporários e promoções relampago.
10% a 20% de desconto adicional para os 5 a 10 primeiros inscritos
10% a 20% de desconto adicional para inscrição antecipada:
Pagamento dividido em 6x sem juros no cartão de crédito
Descontos adicionais para pagamentos a vista
Direito a inscrever gatuitamente uma 2o pessoa para participar de todos os módulos de grupo On Line.

Veja a programação completa clicando em Missão de vida. Acesse como visitante e resgistre-se na plataforma para acessar gratuitamente o
1o módulo.
Web Treinamento + Coaching de Grupo: Realize sua MISSÃO de Vida e Viva a Plenitude de seu SER

Opiniões
Sábado, 23 Fevereiro 2019
Excelente oportunidade de desenvolvimento pessoal, superação das dificuldades, alcance de metas e objetivos e realização de sonos.
Aproveite essa oportunidade. Você merece.
Prof. Paulo Morais
PM Coaching e Mentoring

2 / 3

PDH - Programa de Desenvolvimento Humano: Web Treinamento + Coaching de Grupo: Reali

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

