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Vânzări
Clienţi Pretenţioşi (25 min.)
Cei care lucrează cu publicul, ştiu ce sunt clienţii dificili. Şi pe bună
dreptate, prima reacţie la ei este teama. Filmul ne învaţă cum să ne
schimbăm atitudinea astfel încât clienţii dificili să devină o sursă de
învăţare şi lecţiile pe care le învăţăm prin intermediul lor ne vor ajuta să
oferim şi clienţilor obişnuiţi servicii mai bune.
Cum Să Ne Pierdem Clienţii Fără Efort (23 min.)
E uşor să ne pierdem clienţii. Fie prin comportament agresiv, fie printrunul defensiv. Din fericire e la fel de uşor să-i păstrăm. De asemenea nu
toţi clienţii sunt veseli sau plăcuţi, dar aşa cum vom vedea în acest film
elementul critic pentru a avea clienţi mulţumiţi este persoana care se
ocupă de ei şi comportamentul lor.
Agentul De Vânzări Dezorganizat I+II (27+24 min.)
Acest program poate determina transformarea viziunii oricărui
reprezentant de vânzări: mai degrabă un partener profesional decât un
simplu reprezentant. Cele două filme au la bază două idei simple despre
cum trebuie să se comporte un vânzător bun: “Apreciază-ţi clienţii” şi
“Apreciază-te pe tine însuţi”. Aceste puncte de vedere vor schimba
inclusiv optica clienţilor faţă de persoana cu care fac afaceri, adică
reprezentantul de vânzări.
Negocierea De Vânzări profitabile I+II (21 + 22 min)
Adresate persoanelor direct implicate în activităţi de vânzare şi negociere,
cele două filme sunt axate pe tehnici de discuţie, de propuneri de soluţii
pentru încheierea unor afaceri cât mai profitabile. Este urmarea logică a
celorlalte casete de vânzări Video Arts.
Cum Să Nu Ne prezentăm la târguri (29 min.)
Filmul oferă un ajutor esential tuturor celor care trebuie să îşi reprezinte
compania în standul organizat de aceasta la târguri sau expoziţii. Filmul

ajută celor care conduc echipa de la stand să îşi coordoneze efortul pentru
a cunoaşte cât mai mulţi clienţi potenţiali şi a dezvolta relaţia cu aceştia.
Filmul ilustrează multe din capcanele în care pot să cadă cei care nu au
experienţă de târg şi apoi oferă soluţii pentru evitarea lor.
Comportament Profesionist La Târguri (24 min.)
Este un film care ne ajută să facem din participarea la un târg o ocazie de
a ne prezenta compania în lumina cea mai bună. Prin metoda clasică
exemple negative soluţii pozitive învăţăm câteva lecţii importante pentru
toţi cei care fac muncă de reprezentare la târguri.
Aşadar Vrei Să Fii Un Vânzător Profesionist Părţile I-IV (26+2525+29 min.)
Fie că eşti un agent începător sau unul cu experienţă dornic să-şi
împrospăteze cunoştinţele, vei savura minutele petrecute cu John Cleese
în rolul agentului care nu înţelege de ce după atâţia ani mai are nevoie să
asculte un curs pe o casetă. După ce însă cu ajutorul casetei reuşeşte să
evite nişte situaţii neplăcute, îi acceptă ajutorul pentru a reuşi în munca
anevoioasă de agent.
* Partea I. Se ocupă de pregătire. Cunoaşterea clienţilor, a produselor şi a
relaţiei dintre cele două firme, stabilirea de obiective, arta de a pune
întrebări.
* Partea a II-a continuă cu tehnica vânzării prin prezentarea produsului, a
beneficiilor pe care le are din punctul de vedere al clientului. Vom rezolva
apoi obiecţiile clientului, iar în final vom încheia tranzacţia.
* Partea a-III-a abordează tema clienţilor dificili.Nici un vânzător nu are
un succes de 100% din vizitele pe care le face şi uneori problema este
genul de clienţi de care ne lovim. Este critic de aceea să fim pregătiţi cu
tehnicile corespunzătoare pentru a încheia vânzarea. Filmul se ocupă de
câteva tipuri mai des întâlnite de clienţi şi de felul în care trebuie să-i
tratăm.
* Partea IV. Filmul se ocupă de aspecte şi obişnuinţe ale agenţilor de
succes cum ar fi:
o să ţintească mereu mai sus
o să nu acepte un refuz decât după ce l-au înţeles, etc.
o rolul încrederii de sine şi al creativităţii în succesul agentului

Comunicare
Dacă privirile ar ucide (30 min.)
Modul în care angajaţii se comportă în interacţiunile cu clienţii sau colegii
lor determină succesul sau eşecul lor. Comportament nepăsător şi
iresponsabil poate avea consecinţe grave. În acest film inspectorul Nugget
cercetează modul în care comportamentul inadecvat crează o victimă.
Într-un mod lejer şi amuzant filmul ilustrează nişte comportamente
negative şi moduri prin care le putem înlătura.
Comportamentul La Telefon (29 min.)
Telefonul e un instrument de comunicare extreme de efficient dar poate fi
şi o sursă de probleme majore dacă nu e folosit correct. Acest program se
ocupă de dinamica convorbirii telefonice şi ne arată cum să folosim
telefonul în mod efficient pentru beneficiul ambelor părţi.
O Prezentare De Succes (25 min.)
Alice eroina filmului trebuie să facă o prezentare şi în somn ajunge în ţara
minunilor unde Regele şi Regina de Cupă o ajută la pregătirea ei. Sfaturile
lor o ajută şi după ce se trezeşte face o prezentare e success. E un
program plin de sfaturi utile pentru cei confruntaţi cu nevoia de a face
prezentări.
Limbajul Corporal În Relaţiile De Serviciu I-IV
(21+15+15+15min.)
Specialistul în comunicare non-verbală Desmond Morris ne ajută să
înţelegem semnificaţia gesturilor în comunicare. Programul are patru părţi
şi se ocupă de aspectele cheie ale comunicaţiei non-verbale (poziţia
corpului, contact vizual, zona de confort şi gesturile).
*
*
*
*

Partea
Partea
Partea
Partea

I. Program Central
II. Pentru Cei din linia Întâi
III: Pentru Agenţii de Vânzări
IV. Pentru Manageri

Comunicarea Asertivă (27 min.)
Comunicarea asertivă e esenţială în orice discuţie pe care o avem. Filmul
ilustrează neînţelegeri cotidiene şi modul în care acestea pot fi evitate
lăsând părţile cu o înţelegere clară asupra celor stabilite.

Management şi Leadership
Managerul Dezorganizat I+II+III (24+26+27 min.)
Personajul principal al filmului este Richard Lewis care este, după cum
rezultă şi din titlul filmului, un manager dezorganizat. Acest lucru face
viaţa lui şi a celor din jur foarte dificilă. Prin intermediul “cerului” el suferă
un infarct. Ajuns în rai, Sfântul Petru îi arată ce a greşit şi ce gândesc
despre el cei din jurul său. Sfântul Petru îi oferă lui Richard o a doua şansă
pe pământ doar dacă promite că se va schimba. Acesta revine şi în urma
lecţiilor învăţate începe să se organizeze şi să-şi organizeze subalternii iar
viaţa lui şi a celor din jurul său devine mult mai plăcută. - Temele
principale pe care filmele le abordează sunt: planificarea activităţilor pe
baza criteriilor de importanţă şi urgenţă, managementul timpului,
delegarea responsabilităţilor, antrenarea subalternilor, etc.
O Mână De Ajutor (37 min.)
Arta de a Antrena este puţin cunoscută şi adesea neînţeleasă de managerii
de astăzi, de aceea mulţi dintre ei se feresc să o folosească. Antrenatul
însă este o metodă eficientă de a transfera cunoştinţe unui subaltern fără
ca acesta să-şi părăsească locul de muncă sau activitatea curentă. Acest
lucru poate să înseamne pe termen scurt o “pierdere de timp” pentru şeful
care face Antrenarea, pe termen lung însă Antrenatul devine un angajat
mai motivat, mai încrezător în forţele proprii, mai capabil să rezolve
probleme în departament, atât probleme pentru care a fost Antrenat cât şi
altele noi. - Programul este format din două părţi care ilustrează, prin
intermediul actorilor pe care deja îi cunoaştem, ce este Antrenarea, care
este structura procesului de Antrenare şi cum se desfăşoară un astfel de
program.
Cu Voinţă Totul E Posibil (29 min.)
Filmul se ocupă de întrebarea ridicată adesea: dacă arta de a conduce
este ceva înnăscut ori se poate învăţa. Eroul filmului este un manager
foarte eficient în a-şi organiza echipa dar fără cunoştinţe despre
conducerea oamenilor. În sfârşit, credinciosul său calculator îi arată care
sunt cele trei aspecte critice pentru a-şi motiva subalternii.
Excelenţă În Producţie (60 min.)
Producţia este domeniul care poate oferi mari oportunităţi de a realiza
economii, de a produce mai eficient, cu mai puţine rebuturi şi pierderi.
Acesta este motivul pentru care ideea de a oferi personalului din producţie
ajutor pentru a-şi face munca mai bine trebuie să fie o prioritate pentru
toţi directorii de fabrici şi şefii de personal ai acestora. Filmul alăturat se
adresează unei game largi de probleme, ajutând la identificarea acestora
şi apoi dând soluţii detailate şi pas-cu-pas pentru implementarea lor.
Cursul introduce metodele cele mai noi de eficientizare a producţiei, cum
ar fi:

* “Just-In-Time” (JIT) Tocmai-La-Timp
* “Total-Quality-Control” (TQM) Control-De-Calitate-Complet”
* Planul de aranjare a utilajelor pentru o trecere fluidă prin procesul de
producţie
* Supraveghere, Pregătire Profesională, Implicarea Angajaţilor

Şedinţe şi Întâlniri
De La Refuz La Consimţământ (27 min.)
A câştiga atenţia unui grup la o şedinţă e adesea doar o chestiune de a fi
pregătit să-i asculţi. Filmul prezintă arta de a convinge, artă ce trebuie
însuşită de fiecare persoană implicată în conducerea de şedinţe în care
drumul spre consens se dovedeşte a fi plin de conflicte. Filmul va
demonstra că numai prin ascultare activă, ţinând seama de opinia şi ideile
celorlalţi, putem să-i determinăm să ne accepte opiniile. Repetarea
încăpăţânată a părerii noastre nu duce în general la nimic bun şi adesea
blochează calea spre o soluţie acceptabilă.
Şedinţele Afurisitele De Şedinţe (30 min.)
Şedinţele pot fi o sursă de plictiseală şi frustrare ori un instrument de
rezolvat probleme şi comunicat informaţii. Capacitatea de a le conduce
productiv şi eficient este unul din aptitudinile cheie ale unui manager de
succes. Filmul alăturat, unul din marile succese ale firmei pe plan mondial
arată că, pentru ca o şedinţă să-şi atingă scopul, trebuie îndeplinite cinci
condiţii: planificarea sedinţei, informarea participanţilor, structurarea
sedinţei, deţinerea controlului pe durata întâlnirii şi recapitularea
concluziilor.
Temuta Întâlnire De Evaluare A Performanţei (29 min.)
Scopul discuţiei de evaluare este de a cumpăni trecutul, de a consolida
prezentul şi de a planifica viitorul. Interviul este, din motive lesne de
înţeles, o sursă de stress pentru angajat dar din motive mai puţin
evidente şi pentru şef. Dacă însă e făcut în mod judicios poate avea un
efect benefic atât asupra celor doi participanţi cât şi pentru întreaga
organizaţie. Filmul arată diferenta dintre o discuţie cu un caracter
automat, fără conţinut, si una unde comunicarea curge fără limitări sau
alte greutăţi.
Trebuie Să Stăm De Vorbă (28 min.)
Altfel spus, “interviul de disciplină”. De obicei, acest tip de interviu poate
avea două scopuri: comportamentul nepotrivit sau neadecvat, care cel
mai ades este intenţionat, sau performanţa slabă şi îmbunătăţirea ei.
Acest film se ocupă de cel de-al doilea aspect. Analizând pentru început
metoda greşită de a conduce un interviu de disciplină, programul
demonstrează ulterior cum atitudinea potrivită pe durata unei astfel de
discuţii poate menţine oamenii motivaţi, orientaţi spre atingerea
obiectivelor.

Aptitudini Interpersonale
PEŞTII – Motivare Şi Entuziasm La Locul De Muncă (18 min.)
Cea mai populară casetă video pentru training în 2001, Fish! Este despre
o nouă atitudine; despre modul în care te poţi simţi bine în timp ce
lucrezi.
Fish! Schimbă percepţia oamenilor despre activitatea pe care o fac. Chiar
şi cele mai monotone activităţi pot fi transformate de oamenii care pun
energie şi pasiune în ceea ce fac. Filmul poate schimba perspectiva
angajaţilor asupra locului de muncă. Este o resursă perfectă pentru
îmbunătăţirea lucrului în echipă, a atitudinii faţă de clienţi şi a motivaţiei
angajaţilor.
Cum Alcătuim O echipă performantă? (29 min.)
Filmul se bazează pe studiile Profesorului Belbin care s-a concentrat
asupra studiului echipelor şi a factorilor care influenţează succesul lor.
Filmul ilustrează tipurile de membrii într-o echipă cu profilele lor de
personalitate şi oferă sfaturi practice pentru acei manageri care lucrează
cu echipe.
De Acord Să Fim De Acord (27 min.)
Este un program în care o abordare mai înţeleaptă a procesului de găsire
a soluţiilor între persoane care trebuie să coopereze, dar care nu
întotdeauna cred că merită să facă efortul.
Puterea Viziunii (30 min.)
Acesta este unul din cele mai bune filme motivaţionale. Începe prin a
arăta de ce viziunea este importantă pentru fiecare dinte noi şi cum
companii pot să se dezvolte mai repede alegând viziunea potrivită şi
comunicând-o atât intern cât şi extern.

Mananagementul Proiectelor
Proiectul (34 min.)
Este un program care ilustrează modul de execuţie corectă a unui proiect
dar şi atitudinile şi comportamentele de muncă în echipă care contribuie la
succesul execuţiei sale.
Managementul Proiectelor (25 min.)
Este un program dedicat celor care au în responsailitatea lor şi conducerea
de proiecte. Abordarea ca şi la alte filme VideoArts este plină de umor şi
indică iniţial problemele de care ne lovim dacă nu abordăm execuţia corect
şi apoi indică măsurile care ne ajută să evităm multe din capcanele care
ne pândesc.

Resurse Umane
E Alegerea Ta (30 min.)
Recrutarea şi selecţia de personal reprezintă o problemă delicată pentru
orice tip de firmă. Filmul de faţă tratează aspectele cele mai importante
ale acestui proces, folosind exemple pozitive dar şi negative, abordând
inclusiv problematica studierii CV-urilor şi a conducerii unui interviu. A
legerea corectă înseamnă că resursele au fost folosite cu înţelepciune şi
un angajat de valoare a devenit parte din echipă.
Cum Conducem Subalterni Problematici (I-IV, 96 min.)
Fiecare angajat are un anume tip de personalitate. Unii mai tăcuţi, alţii
mai refractari la punctele de vedere ale altora, unii cărora le e teamă să ia
cele mai simple decizii fără să se consulte cu şeful direct, irosind astfel
atât timpul lor cât şi al şefului. Filmul prezintă şase situaţii de angajaţi
problemă împreună cu metodele propuse de rezolvare a fiecăreia.
Mai Mult Decât O Impresie Instinctivă (21 min.)
Destinată procesului de selecţie a candidaţilor, acest film pune accentul pe
“interviul comportamental”. Fără să elimine “flerul” celui ce intervievează,
programul video este ghidul de întrebări obiective ce analizează
performanţa individului la locurile anterioare de muncă: “comportamentul
anterior este cheia estimării performanţei viitoare”. Scenariul arată de
asemenea importanţa existenţei unei liste de întrebări de interviu, a
includerii în discuţie a unor exemple comportamentale şi, nu în ultimul
rând, a raportului dintre aptitudinile candidatului şi specificaţiile postului.

