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până la data de 31 octombrie 



E timpul să întâlniți  
un artist al persuasiunii! 

Jordan Belfort, personajul real 
interpretat de Leonardo DiCaprio 
în filmul Lupul de pe Wall Street 
vine în România la invitația 
Extreme Training.  
 
El va prezenta sistemul de 
vanzari si persuasiune Straight 
Line Persuasion. 

Sistemul perfecționat de Jordan de-a lungul anilor este conceput astfel  
încât să alinieze forța necesară oricărei persoane, pentru generarea   
succesului în orice mediu de  afaceri.  



ü  Adevărul este că atât în viață, cât și în 
Business chiar și cei mai buni oameni au 
nevoie de cele mai bune instrumente 
pentru a fi cu adevărat convingători.  

ü  Metodele care într-adevăr funcționează 
sunt puține, iar atunci când le înveți de la 
un practician, economisești timp, bani, 
resurse, energie și maximizezi șansele  de 
reușită.   

ü  Vânzările sunt oxigenul oricărei 
organizații, iar fără oxigen organizația 
moare. Acum mai mult decât oricând, 
persuasiunea, indiferent că ești vânzător, 
cumpărător sau într-o poziție de lider, 
devine simpla diferență care face 
diferența. 

 

Nu ratați evenimentul de Business al  
anului 2014 în România-Jordan Belfort 



Astăzi, programul Straight Line   
Persuasion System îi permite lui  
Jordan Belfort, să pregătească  
orice companie indiferent de domeniu  
și experiență, în a obține rezultatelor   
imediate, fără a compromite  
integritatea si etica companiei. 
 

Despre evenimentul de business  
al anului 2014 - Jordan Belfort - 

Printre clienții lui Jordan Belfort se numără unele dintre cele mai  
prestigioase companii și organizații din lume cum ar fi:  
Virgin Atlantic, Deutsche Bank, Symantec, the Royal Bank of Scotland,  
General Electric, Forbes Manhattan, Investec, Hewlett-Packard, the  
U.S. Federal Reserve Bank etc. 



ü  Directorilor de vânzări  

ü  Echipelor de vânzări  

ü  Persoanelor implicate în 
negociere 

ü  Top și middle management  

ü  Customer care  

ü  Tele-sales  

ü  Consultanților și trainer-ilor  

ü  Directorilor de marketing  
 

ü  Departamentelor de marketing 
online  

ü  Specialistilor  în direct 
marketing  

ü  Achizitorilor (cumpărătorilor)  

ü  Retail-rilor 

ü  Antreprenorilor  

ü  Tuturor celor care doresc să-și 
mărească puterea de 
convingere 

Cui se adresează acest eveniment? 



De ce și-ar trimite o companie  
angajații la acest eveniment? 

Acum, în perioada de criză, mai mult ca oricând personalul implicat în negociere și 
vânzări reprezintă sursa primară de venituri. Competiția devine tot mai acerbă și 
indiferent de calitatea produselor sau serviciilor pe care le oferiți, arta de a 
convinge nu este o opțiune, este o necesitate constantă de care depinde 
viitorul companiei.  
 
Fiecare om este o capacitate, însă a nu i-o folosi în totalitate înseamnă a pierde 
timp și bani. Să plătești pentru ceva ce nu folosești reprezintă o greșeală 
capitală. Dacă veți trimite angajații la eveniment, veți avea ocazia să-i folosiți la 
întregul lor potențial! Puteți face un calcul simplu: gândiți-vă cât câștigați dacă 
trimiteți angajații și cât pierdeți dacă nu-i trimiteți. 
 
Vremurile actuale necesită noi abordări, metode funcționale care să mențină și să 
crească compania. Vor supraviețui companiile care se adaptează mai bine, 
companiile care aleg să ia acele decizii inspirate ce generează rezultate. 
Beneficiile imediate ale companiei vor fi vizibile rapid în cifre. Recomandăm 
trimiterea unui număr cât mai mare de angajați la eveniment pentru a avea rezultate 
vizibile la nivelul întregii companii- See more at: http://goleman.traininguri.ro/program/
#sthash.0311VFAi.dpuf 
  
 
  



De ce și-ar trimite o companie  
angajații la acest eveniment? 

Ce beneficii imediate se estimează, la nivel de companie în cazul în care sunt delegate 
echipe de vânzări sau personalul din top și middle mangament? 
Folosind Straight Line Persuasion veți: 

1.  Economisi bani 
2.  Creșteți profitul (25 – 100%) 
3.  Evitați dezastre financiare 
4.  Face diferența pozitivă față de competiție 
5.  Creșteți eficiența în vânzări (un time magement mai bun) 
6.  Crește cota de piață 

Un curs obișunuit de vânzări sau influențare, în România are un cost de aproximativ 200 
de euro. Aproape cu aceași investiție aveți ocazia cu adevărat unică de a învăța de 
la un practician, de la numărul 1 în lume, Jordan Belfort. Imaginați-vă ce ar înseamna 
dacă dumneavoastră alegeți să nu participanți, însă concurența dumneavoastră o va 
face. 
Idealul devine realitate: Tehnică și motivare la pachet 
Jordan Belfort nu este doar un om care știe să-i invețe rapid pe ceialați cum să convingă 
mai ușor, el este acel om care are darul de a inspira, motiva și a face oamenii să 
treacă la acțiune masivă pentru rezultate imediate.  
 
 
  



Mărturii despre Jordan Belfort 



Despre Jordan Belfort 

 În anii `90, Jordan Belfort a fondat una dintre cele  
mai dinamice și mai de succes companii de vânzări din 
istoria Wall Street-ului, câștigând – la numai 26 de ani –  
peste 50 milioane de dolari pe an, o performanță care  
i-a adus numele de ”Lupul de pe Wall Street”. 

 Ca deținător al Stratton Oakmont, Belfort a angajat  
Peste 1000 de agenți de bursă și a atras finanțări de  
Peste 1,5 miliarde de dolari. Jordan a fondat companii  
care au ajuns sa valoreze peste 30 de milioane de dolari 
și a fost consultant pentru mai mult de 50 de companii.  
Practic toate ziarele importante din lume au scris articole despre el. 
 
De-a lungul timpului, a cazut în capcanele stilului de viață excentric de pe Wall Street,  
trecând printr-un spectaculos și foarte mediatizat declin. Luând lecții valoroase din greșelile pe  
care le-a făcut și din prețul plătit pentru ele, Jordan a reieșit în prim-plan ca un om puternic din  
spatele unui extraordinar business de succes cunoscut la nivel mondial. 



Această conferință este axată pe celebrul sistem  
Straight Line Persuasion 

 
Veți afla cum puteți convinge clienții –într-un mod etic– 

să facă orice... 
 

DAR ȘI 
 
Cum să vă măriți veniturile, vânzările, rata de închidere 

și încrederea în propriile forțe. 

Concret, ce vor învăța participanții 



     Secretul încheierii oricărei afaceri cu calm și în mod constant de fiecare dată,  
     fără cea mai mică urmă de presiune. 
     Arta și știința sistemului prospectării Straight Line Persuasion.  
     Cele 4 elemente cheie  pentru crearea unei prezentări etice care să ducă, 
     efectiv, la încheierea oricărei afaceri. 
     Cum se poate intra rapid în contact cu potențiali clienți și cum pot fi folosiți  
     pentru a aduna informații utile companiei.  
     Cum se pot contracara imediat obiecțiile și credințele limitatoare ale  
     cumpărătorilor/clienților și cum se pot transforma scepticii în cumpărători.  
     Procesul Negocierii Straight Line pas cu pas.  
     Cele 4 elemente de bază ale jocului intern.  
     Formula în 10 pași pentru construirea unui flux de recomandări și obținerea  
     clienților pe viață.  
     Cum să îți sporești încrederea de sine pentru a deveni de neoprit. 
     Creșterea Echipelor de vânzări   
 
 
 
 
 

Top 10 lucruri pe care Jordan  
le va prezenta în cadrul conferinței 



Totuși, ce pierdeți dacă  
NU participați? 

      Nu-l veți cunoaște pe cel mai persuasiv om de vânzări al Wall      
      Street-ului!  
      Nu veți lua contact cu cea mai puternică metodă de persuasiune în     
      vânzări, afaceri și viață personală: Straight Line Persuasion    
      System. 
      Nu veți afla cum se pot replica strategiile lui Jordan pentru succes    
      masiv DAR fără a trece prin problemele pe care el le-a avut.  

Întrebarea legitimă pe care oricine 
poată să și-o pună este: 

 
Cât costă participarea la  

acest eveniment?  

Însă, întrebarea pragmatică  
pe care o puteți pune este: 

 
Cât costă neparticiparea  

la acest eveniment?  



q  8.00-09.00 - Înregistrarea participanților 

q  09.00-09.30 Deschiderea evenimentului  

q  09.30-11.00 Jordan Belfort – Straight Line Persuasion – Sesiunea 1 

q  11.00-11.30 Pauză de cafea 

q  11.30-13.00 Jordan Belfort – Straight Line Persuasion – Sesiunea 2 

q  13.00-14.30 Pauză de prânz 

q  14.30-16.30 Jordan Belfort – Business negociations și Q&A 

q  16.30-17.00 Închiderea evenimentului  

Programul evenimentului  
- 18 noiembrie 2014 -  



Rezervați bilete cu reducere 

Silver 
€375 

 

€275 
 
 

• acces conferință  
• mapă conferință  

• traducere simultană  
• locuri în zona Silver  

•  randurile S1 – S6  
-  
-  
-  
 
 
 
 

Gold 
€390 
 

€340 
 
 

• acces conferință  
• mapă conferință  

• traducere simultană  
• locuri în zona Gold  
• Randurile G1 – G13 

• lunch  
-  
-  
- 
 
 
 
 

Business Gold 
€440 
 

€390 
 
 

• acces conferință  
• mapă conferință  

• traducere simultană  
• locuri în zona Gold  
• Randurile B1 – B14 

• lunch  
-  
-  
- 
 
 
 
 

Valorile afișate nu include TVA. Folosind codul RUJOIU la inscrierea pe: 
http://www.marian-rujoiu.ro/lupul-de-pe-wall-street-bilete-conferinta/  
 veți avea reducere de 50E până la data de 31 octombrie, indiferent de pachetul 
ales, în limita locurilor disponibile. 



Despre oraganizator  
- Extreme Training -  

 Extreme Training  este o companie de training fondată în 2005  
care și-a asumat misiunea de a-și sprijini clienții pentru a obține  
rezultate remarcabile, oferindu-le acestora (atât clienților  
corporate cât și persoanelor private) o gamă largă de servicii de  
Instruire și consultanță: de la leadership și  management, până la  
negociere, vânzări, project management, comunicare, resurse umane,  
public speaking sau time management. 

 În 2013, Extreme Training a organizat conferința Leadership: The  
Power of Emotional Intelligence avându-l ca invitat pe celebrul  
Dr. Daniel Goleman, numit părintele inteligenței emoționale. Anul  
acesta am ales tot un nr. 1 în lume, de data aceasta în domeniul  
persuasiunii și anume pe Jordan Belfort, adevăratul Lup de pe Wall  
Street.   



 
Modalitati de inscriere :  
ü  Online : Intrati pe www.traininguri.ro/belfort si faceti inscrierea direct pe site folosind 

cuponul de reducere numit RUJOIU pentru a beneficia de reducerea de 50 de Euro  
ü  Telefonic 
ü  E-mail : Ne puteti trimite un e-mail pe adresa manager@traininguri.ro  cu datele de 

facturare si datele de contact ale participantilor.  
 

Valabilitate cupon DISCOUNTEXTREME: 31 Octombrie 2014 
 
Modalități de contact: 
Telefonl: 0726 00 55 33  / 0314 25 25 34 RUJOIU MARIAN 
E-mail:  manager@traininguri.ro 

 Contact  

Folosind codul RUJOIU la inscrierea pe 
http://www.marian-rujoiu.ro/lupul-de-pe-wall-street-bilete-conferinta/   veți avea 
reducere de 50E până la data de 31 octombrie, indiferent de pachetul ales, în 
limita locurilor disponibile. 


