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Asociația Brokerilor anunță organizarea a 14 sesiuni de cursuri gratuite, în luna octombrie 2011, în cadrul
programului de formare profesională continuă pentru angajații din piața de capital. Prin organizarea acestor
cursuri, Asociația Brokerilor vine în sprijinul companiilor și instituțiilor din domeniul valorilor mobiliare,
oferindu-le posibilitatea specializării tuturor angajaților lor.
Personalul implicat în managementul acestora are posibilitatea să participe la cursul de “Leadership”, care
va fi organizat în Bucuresti, în cadrul a două sesiuni, precum și la cursul de “Management financiar,
management de risc al investițiilor”, care va fi organizat în București și în Brașov, dar și la cursul de
“Produse de investiții folosite în alte state UE”, care se va desfășura la București, în cadrul a doua sesiuni.
Toți angajații din piața de capital pot beneficia de cursurile de: “Planificarea vânzării”, care va avea loc în
București și Cluj-Napoca, “Identificarea și găsirea de soluții la nevoile clientului”, desfașurat în București și
”Tehnici de negociere”, susținut în București și Brașov. Temele propuse vor ajuta brokerii în vederea
abordării profesioniste a clienților și a promovării etice a produselor și a serviciilor financiare specifice
pieței de capital. Cursanții se vor familiariza cu principalele tipologii de clienți, cu nevoile specifice ale
acestora și cu comportamentele diferite de cumpărare. Participanții vor învața să-și adapteze stilul de
negociere la context și la modul de comportament al partenerilor și vor dobândi atitudinea de a negocia în
beneficiul comun al ambelor părți, care este esențială pentru promovarea unor tranzacții etice pe piața de
capital. În aceeași măsură, întocmirea unor strategii eficace de negociere precum și planificarea atentă a
fiecărui detaliu vor constitui teme care vor suscita interesul și implicarea cursanților pe durata programului
de instruire.

Asociația Brokerilor propune tuturor entităților care își desfășoară activitatea în piața de capital și un curs
de ”Comunicare” care va avea loc la București și Constanța. Departamentele de comunicare reprezintă
poziții cheie în cadrul organizațiilor, pentru transmiterea mesajelor coerente către clienți, publicul larg și
angajați, în vederea atingerii obiectivelor strategice stabilite de management. De aceea, cursul își propune să
învețe participanții să abordeze în mod procesual comunicarea cu clienții și să promoveze un dialog autentic
și onest în relația cu aceștia. Cursanții vor dobândi atât abilități de a utiliza informațiile financiare în mod
etic și profesionist cât și de a comunica direct cu mass-media și de a întocmi planuri eficace de comunicare
cu impact rapid și benefic în piața de capital.
Cursurile fac parte din proiectul “Îmbunătățirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajații din domeniul
valorilor mobiliare”, "Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investește în oameni!".
Detalii despre perioadele de desfășurare a cursurilor pot fi găsite pe site-urile: www.asociatiabrokerilor.ro și
pe www.perfectionare-piatadecapital.ro
Persoana de contact pentru organizarea acestor cursuri este d-na Anca Dobrea: telefon: 021-317.99.33.
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