
CELE MAI EFICIENTE TEHNICI DE TIME
MASTERY ȘI PRODUCTIVITATE PENTRU
MEDICI STOMATOLOGI cu REMUS BĂLAN



REMUS
BĂLAN

Trainer, Coach, Speaker, Autor, Business
Mentor Certificat

leadership, management, timemanagement,
sales, public speaking, dezvoltare personală

Profesia sa este inginer auto, dar a lucrat foarte puţin în acest domeniu. A simţit că
oamenii sunt mai importanţi decât mașinile şi după aproape 2 ani de muncă într-un
service auto a pornit călătoria de leadership.

Timp de 20 de ani a lucrat în corporaţii româneşti şi internaţionale, unde a realizat
performanță operațională în vânzări și managementul echipelor de vânzare, trade
marketing și account management.

În 2012 a luat decizia să se dedice exclusiv educaţiei nonformale.

S-a specializat în managementul performanţei şi dezvoltarea competenţelor pentru
atingerea potenţialului maxim. Programele pe care le-a dezvoltat şi cele în care
colaborează acoperă urmatoarele arii: time management și productivitate, leadership,
vânzări, public speaking și dezvoltare personală - atitudine - convingeri - obiceiuri.

Este autorul cărții “Nu mânca broasca – 12 concepte de Time Management întoarse pe
dos pentru că doar așa funcționează” și al video-podcastului 1440 – Make Every Minute
Matter.

A dezvoltat proiecte şi a susținut traininguri în România, Bulgaria, Ungaria, Polonia,
Grecia, Turcia, Cehia, Germania şi Canada. Este business mentor, trainer, coach, speaker
și manager de proiect certificat.

Este căsătorit şi are un fiu adolescent.

Plăcerile care îi colorează viaţa sunt: desenul, rugby (a fost jucător legitimat), Liverpool
FC, ciclism de agrement, clătitele, muzica şi desenele animate.



Concret, ce vei face și ce vei învăța în această zi ?

• Cum poți avea succes în carieră și în viața personală în același timp
• Cum îți organizezi săptămâna astfel încât să îți crești productivitatea în

fiecare zi
• Cum câștigi 2 ore pe zi pentru tine în timp ce clinica ta prosperă
• Cum îți formezi obiceiuri productive
• Cum să eviți burnoutul / extenuarea
• Cum aplici celemai eficiente tehnici de TimeMastery și Productivitate

PROGRAM EVENIMENT

08⁴⁵ – 09¹⁵ Înregistrarea participanților
09¹⁵ – 11⁰⁰ Sesiune 1
11⁰⁰ – 11²⁰ Pauză de cafea
11²⁰ – 13⁰⁰ Sesiune 2
13⁰⁰ – 14⁰⁰ Prânz
14⁰⁰ – 15¹⁵ Sesiune 3
15¹⁵ – 15³⁰ Pauză de cafea
15³⁰ – 17⁰⁰ Sesiune 4



HOTEL RAMADA IAȘI
10 Decembrie 2022

Acces eveniment
Early Bird - 600 lei (15 locuri)
Standard - 750 lei (35 locuri)

VIP Dinner - 1200 lei (2 locuri)

www.ascento.ro

ASCENTO DENTAL LINE
contact@ascento.ro
Ramona Ungureanu +40 799 646 554
Alexandru Groza +40 739 884 322
Victor Bobocea +40 799 646 550
Ștefan Aga +40 765 429 894


