Singurul program de formare profesională
pentru agribusiness din România

Peste 100 de profesioniști formați din 2017!
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DESPRE AGXECUTIVE
Furnizor de servicii integrate în zona de HR,
având focus exclusiv pe sectorul agroalimentar
încă din 2016:


Executive Recruitment®: recrutare cu
abordare directă (head hunting), în baza
unui mandat exclusiv, bazat pe retainer,
peste 100 de profesionişti plasați în
companii;



Programe personalizate de teambuilding şi
formari de management și tehnicocomerciale;



Consultanță HR: profilare, evaluare,
gestiunea schimbării în organizații, strategii
de gestiunea carierelor 360°, design
organizațional etc.;



Servicii externalizate de gestiune a ștatului
de salarii și de conformitate a proceselor de
HR.

www.agxecutive.com

Lider al serviciilor de resurse
umane din Agroalimentar în
România, Balcani și Marea Neagră
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OBIECTIV & PREZENȚĂ
Obiectivul strategic: dobândirea și consolidarea
competențelor profesionale transversale agrotehnice,
comerciale și de management.
• Participanți vizați: cursurile noastre au ca scop
dezvoltarea rapidă a salariaților talentați din companiile
agricole și alimentare, cu un minim de 3 până la 5 ani de
experiență şi care evoluează în Romania, unul dintre cei
mai importanți poli de dezvoltare a agriculturii europene.
• Perioada: cursul integral durează 4 zile și se desfășoară
la sediul nostru din Str. Heleșteului, Nr. 17, în București,
zona Primăverii – într-o sală de formare modernă de
peste 40 de locuri sau la sediul clienților noştri.
•

https://www.agxecutive.com/formare-profesionala/
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STRUCTURA GENERALĂ A CURSULUI
• Cursul este structurat după cum urmează:
 1 Modul Negocieri – 2 zile și contine:
• Sub-modul Vânzari (1 zi și ½ ziua I și ziua II);
• Sub-modul Achiziții (1/2 din ziua II);
 1 Modul Agricultura de azi - 1 zi și conține:
• Sub-modul Agronomie (1/2 din ziua III);
• Sub-modul Recolta (1/2 din ziua III);
 1 Modul Agricultura de mâine “v4” – 1 zi și conține:
• Sub-modul Agricultura digitală (1/2 din ziua IV);
• Sub-modul AgTech (1/2 din ziua IV).
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 Nota Bene: Fiecare modul conține aplicații teoretice (2 ore) și aplicații practice (1 - 2 ore).
www.agxecutive.com

MODULUL NEGOCIERI B2B (1/3)
•

Modulul Negocieri B2B este susținut de colegul nostru:
 Florin

CONSTANTIN, Fondator AGXECUTIVE, expert cu peste 10
ani de experiență în agribusiness, în gestionarea de centre de profit
în semințe și protecția plantelor în companii multinaționale, formator
certificat.
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MODULUL NEGOCIERI B2B (2/3)
Modulul Negocieri se întinde pe durata a 2 zile de curs și este structurat după cum urmează:



Modulul Negocieri B2B: ziua I

Sub-modul Vânzari (1 zi și 1/2 ziua II)

Ecosistemul și actorii (1/4 din ziua I):
- Piața românească de agribusiness: ecosistem B2B2B+B2B2B2C
- Conceptul de filieră: amont, aval
- Integrare, asociere, cooperativizare, previzibilitate, contractualizare
- Competitive intelligence
- Risk management
Produse, portofolii, politici comerciale (2/4 din ziua I):
- Categorii de inputuri
- Lansarea unui produs şi ciclul de viață
- Managementul unui portofoliu de produse şi tipuri
- Politici comerciale
- Loializarea clientilor
- Avantaje competitive
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MODULUL NEGOCIERI B2B (3/3)



Modulul Negocieri B2B: ziua II

Sub-modul Vânzari (1 zi și ½ ziua II)

Tehnici de negocieri B2B (3/4 din ziua II):
- Negociere vs. vânzare
- Ciclul negocierii
- Profile psihologice de clienți
- Tipuri de clienți (KYC - know you client)
- Logica comercială a negocierii


Sub-modul Achiziții (1/2 zi din ziua II)

Achiziții (4/4 din ziua II):
- Achizițe şi aprovizionare, lucrul cu furnizorii
- Proceduri de procurement
- Evoluţia rolului funcței de achiziții
- Tipuri de achiziții
- Obiective în achiziții
- Profile psihologice de achizitori
- Tipuri de furnizori (KYS - know your supplier)
www.agxecutive.com
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MODULUL AGRICULTURA DE AZI (1/2)
• Modulul Agricultura de azi este susținut de:


Prof. Univ. Dr. Viorel ION – Prodecan al Facultații de Agricultură și
membru al Consiliului de Conducere în cadrul USAMV, de profesie
Inginer agronom. Cu o vastă experiență în domeniul agricol, preda la
disciplina “Fitotehnie” de la Facultatea de Agricultură din anul 1995 și
este titularul disciplinelor “Procesarea cerealelor și plantelor tehnice”
şi “Expertiză și consultanță în agricultură“ la specializarea Agricultură.

 Un

curs “cub Knorr”, concentrate, al agronomiei de cultură mare, de
la semănat la recoltat, ilustrat aproape exclusiv prin fotografii şi
grafice, cu exemple “aşa DA / aşa NU”
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MODULUL AGRICULTURA DE AZI (2/2)
Modulul Agricultura de azi se desfășoară pe durata unei zile de curs și este
structurat după cum urmează:



Modulul Agricultura de azi (o zi):

Sub-modul Agronomie (1/2 zi)

Cultivarea plantelor de cultură mare:
-

Principalele culturi de câmp: porumb, floarea soarelui, soia, grâu, orz,
rapiță

-

Aspecte agronomice generale: principalele lucrări & faze tehnologice



Sub-modul Agronomie (2/2 zi)

Recolta:
-

Aspecte economice ale producției agricole

-

Formarea şi evaluarea recoltei la culturile de câmp
www.agxecutive.com
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MODULUL AGRICULTURA DE MAINE (1/3)
• Modulul Agricultura de mâine “v4” este
susținut de:

 Alexandru

COCLIȘAN, Country Manager
la ISAGRI - lider european în piața de
software pentru agricultură, ce oferă
soluții decizionale și instrumente
inovatoare dedicate lumii agricole prin
utilizarea de tool-uri decizionale în
vederea optimizării producției în
agricultură.
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MODULUL AGRICULTURA DE MAINE (2/3)
Modulul Agricultura de mâine se desfășoară pe durata unei zile
de curs și este structurat după cum urmează:


Modulul Agricultura de mâine (o zi):

Sub-modul Agricultura digitală (½ zi)
Agricultura digitală:
- Agricultura digitală – software
- ERP, CRM - gestiunea optimizată a fermelor și firmelor din
agribusiness
- Aplicații mobile: farming, produse-loializare, agronomie
- Tool-uri decizionale: KM, imagistică satelitară, meteo, Big
Data şamd.
- Inteligența artificială
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MODULUL AGRICULTURA DE MAINE (3/3)



Sub-modul AgTech (½ zi)

AgTech:
-

AgTech – hardware

-

Sateliți

-

Drone

-

Stații meteo

-

Senzori

-

Roboți
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LIVRABIL – RAPORT EXECUTIV “ONE PAGE”:
•

Toţi participanţii la formare vor redacta un Raport Executiv de o pagină, care este
un livrabil tangibil în atenția Managementului companiei cu propuneri constructive
venite din partea profesioniștilor instruiți de formatori, cristalizate în urma
informaţiilor acumulate de-a lungul Programului, cu scopul optimizării și
îmbunătățirii activităţii companiei din care provin.

•

Raportul este analizat în prealabil şi în mod confidenţial de formatorii
AGXECUTIVE, aceştia urmând să ofere feed-back autorilor şi sugestii de
îmbunătăţire înaintea livrării efective către Directorul General.
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INVESTIȚIE

300 euro + TVA / zi / persoană
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INSTANTANEE DE LA CURSUL OPEN

www.agxecutive.com
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INSTANTANEE DE LA CURSURI IN-HOUSE
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TESTIMONIALE VIDEO (1/2)

https://www.facebook.com/pg/AGXecutiveTraining/videos/
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TESTIMONIALE VIDEO (2/2)

https://www.youtube.com/watch?v=7Wj4rVNoFLQ

https://www.youtube.com/watch?v=mo9vjMvjCKY
www.agxecutive.com
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TESTIMONIALE DE LA PRIMUL CURS

Bucureşti, 20/05/2017: "În cadrul modulului
dedicat filierelor, am avut ocazia să ințeleg
mecanismele unui sistem integrat în industria
agroalimentară.
Cu siguranță reprezintă singura şansă să
devenim şi să ramânem competitivi pe piața UE.
Voi propune demararea unui program care să ne
permită acumularea de valoare adaugată pentru
produsele vegetale obținute în cooperativă.
TREBUIE SĂ DEPĂŞIM FAZA DE A NE VINDE
RECOLTELE CA MATERIE PRIMĂ!"
Adrian COTEŢ - Director executiv, Braicoop

www.agxecutive.com

Bucureşti, 25/03/2017: "Modulul de
'Vanzări / Achiziții / Negocieri' din
cadrul programului a avut un conținut
cu o valoare adaugată pentru mine şi
pentru domeniul în care activez.
Studiile de caz şi exemplele practice
m-au ajutat să obțin noi instrumente
de lucru care să mă ajute în activitatea
de prospecție, cât şi de analiză a
produselor şi serviciilor noastre."
Irina TOBOŞARU GABOU Responsabil pentru Grup de Lucru
Agricultură, CCIFER

Bucureşti, 11/02/2017: "Modulul de Control de
gestiune m-a ajutat să îmi structurez mai bine
noțiuni pe care deja le aplic în activitatea mea de zi
cu zi. În agricultură, aspectele financiare şi
bugetare trebuie să urmeze ciclul de productțe [...].
Nu în ultimul rând, m-am bucurat că la acest curs
am avut posibilitatea de a dezbate subiecte din
domeniul financiar cu persoane cheie din
managementul altor companii, precum şi cu
profesorul specialist în Control de gestiune [...]" Lucian URSE, Responsabil AdministrativFinanciar, Maisadour Semences
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