
Превърнете активността в продуктивност и постигнете максимално възможното!

БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПРЕЖИВЯВАНЕТО ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
Често бъркаме активността с продуктивност. Ако работим над 
нещо, значи трябва да имаме напредък, нали? Това, обаче, не 
винаги се случва! Може да не забелязваме, че дейностите, които 
правим, не носят резултати, докато не дойде време за отчитането 
им…но тогава вече е твърде късно.
 „Златото на пустинните царе” поставя участниците в една 
реалност, където разликата между активност и продуктивност 
много често се равнява на живот или смърт, а не просто на 
успех или провал. Ситуациите, пред които сме изправени в 
това преживяване, са огледален образ на казусите, с които се 
сблъскваме в нашето ежедневие. Ежедневие, в което ключовите 
дейности, водещи до постигане на максимален резултат — 
планирането, управлението на ресурсите и целенасочената работа 
— са извършвани в динамична и постоянно променяща се среда.

В планините има злато и то може да бъде Ваше, ако успеете да 
се преборите с опасностите на пустинята, която стои на пътя Ви. 
Това динамично преживяване ще Ви предизвика да работите 
като един подготвен, организиран и целенасочен екип, защото 
конкуренцията е жестока, а часовникът тиктака. В условията на 
натиск и лишения, Вие и Вашите колеги авантюристи трябва да 
прекосите обширната и опасна пустиня, да изкопаете колкото 
се може повече злато и да се върнете живи в базовия лагер. В 
това предизвикателство ще трябва да извлечете максималното 
от всяка ситуация и от всяко взето решение, за да оцелеете и 
да успеете. 

4-ЧАСОВА ПРОГРАМА

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОГРАМАТА 
Вие ще се научите как:

• да различавате дейност, която Ви отдалечава от целта, от 
дейност, която Ви приближава към нея;

• да задавате въпроса „Какво е възможно?” вместо „Какво е 
необходимо?”, за да преодолеете собствените си ограничения;

• да планирате, подготвяте и изпълнявате дейности с постоянен 
фокус върху крайната цел, за да постигнете най-добрите 
възможни резултати;

• да намирате, оценявате и прилагате адекватно информация, 
чрез която да подготвите плана си, така че да издържи на 
натиск и изненади;

• да усвоите начин на мислене и нагласа, водещи 
до целенасочена продуктивност във всякакъв тип 
предизвикателства.

МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ — 6

ЕКИПИ ОТ 2 ДО 6 УЧАСТНИЦИ

ПОДХОДЯЩА ЗА ФУНКЦИОНАЛНИ И 
МАТРИЧНИ ЕКИПИ НА ВСИЧКИ НИВА

ИДЕАЛНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ПО ВРЕМЕ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ И ОБУЧЕНИЯ

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ В ОБЩИЯ БРОЙ УЧАСТНИЦИ



МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОГРАМАТА

ВРЪЗКА С НАС
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