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Cei 4P(ași):

DIFERENȚIAZĂ-TE
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PERSONAL

LIVREAZĂ-ȚI
BRANDUL PERSONAL

PRINTR-UN SELF
MARKETING PLAN

PERSONAL BRANDING TRANSFORMATIONAL®



P(asul)1: Descoperă-te 
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Tu, cel/cea
Calificat(ă)

 A. Sinele de bază (Core Self)

 B. Sinele Calificat 

 C. Sinele Extins

este format din:



Tu, cel/cea Calificat(ă)



A.Sinele de bază (Core Self)
Sinele de bază se referă la :
- trăsăturile de personalitate,
- comportamentul și atitudinea,
- abilitățile personale care au rădăcină în valorile
personale, credințele învățate și stilurile de învățare,
cât și în identificarea culturală



1.Valorile tale:
Sunt suma a Cine ești + nevoile tale de la nivelul de
dezvoltare la care ești.







2.Credințele tale învățate:
Sunt minciunile pe care ni le spunem noi înșine sau ni
le-au spus alții în copilărie.
Acestea ne-au creat niște obiceiuri, obiceiuri care ne
crează identitatea.



Credințele tale învățate:
Dacă ne schimbăm obiceiurile, ne schimbăm și
identitatea, ca atare vom schimba și cine vom deveni.



3.Abilitățile tale personale:
Acestea sunt native, ți le-ai dezvoltat în primii 6-7 ani
de viață.



Abilitățile tale personale:
       Neuroștiințele ne spun că tot atunci, una din cele 2
părți ale creierelor s-a dezvoltat mai mult:
-partea stângă asociată gândirii logice, liniare, găsirea
rapidă de soluții,
-partea dreaptă unde găsim creativitatea, capacitatea
de a vedea rezultatul final sau de a lua decizii intuitiv.



4.Pasiunile tale:
Tot în copilărie ai avut o înclinație aparte către
anumite activități. 
 Pasiunea ta poate fi cel mai bun combustibil în
activitatea ta.



5.Trăsăsturile de
personalitate:
Totalitatea însușirilor stabile ce caracterizează un om
atât mental, cât și comportamental.



6. Stilurile de învățare:
A.  Fiecare dintre noi învață cu ajutorul unui stil de
invățare:
-vizual (imagini, filme grafice, diagrame, tabele,
modele),
-auditiv (lectură, înregistrări audio, povestire,
verbalizare, întrebări),
-kinestezic (atingere și mișcare: interpretare, joc de
roluri)



7. Stilurile de învățare:
B. Raportându-ne la neuroștiințe și emisferele
cerebrale avem:
- partea stângă a creierului cu stilul de învățare
analitic
- și partea dreaptă a creierului cu stilul de învățare
global.



8. Identificarea culturală:
Se referă la identificarea cu un grup sau la
sentimentul de apartenență la aceasta pe baza
naționalității, etniei, rasei, sexului sau a religiei.



B.Sinele Calificat:
Un individ, dezvoltându-se profesional, va adăuga
Sinelui de bază un strat de abilități  comercializabile
numite aptitudini dar și cunoștințe.



Tu, cel/cea Calificat(ă)



Aptitudinile:1.
Sunt un complex de însușiri psihice și fizice strict
individuale care condiționează realizarea cu un anumit
grad de randament a unei anumite activități.



2. Cunoștințele:
Sunt dobândite prin învățare: nivelul de educație,
experiența profesională, training-urile și cursurile de
calificare profesională, orice tip de cunoștințe care
presupun înțelegerea teoretică și/sau practică a unui
aspect din domeniul tău de expertiză.



C.Sinele Extins
Aceste aptitudini și cunoștințe vor fi împachetate ca
fiind proprii, la acest strat contribuind artefactele -
diplomele, certificările, orice alt document care va
valida nivelul de educație, experiența profesională,
training-urile sau cursurile de calificare făcute.



Tu, cel/cea Calificat(ă)



Valori, Viziune și
Misiune

Valori: 

Care sunt valorile tale?

Viziune:

Unde vrei să ajungi?

Misiune: 

Cum faci ca să ajungi

acolo?





P(asul)2: Diferențiază-te 
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În ceea ce te privește, branding-ul de carieră caută să
creeze un punct de diferențiere față de ceilalți.



În ceea ce îi privește pe ceilalți, branding-ul de
carieră devine vocea interioară care le spune ,,alege
această persoană s-o urci la bord în activitatea ta.,,



1.Poziționarea:
Este procesul prin care se dorește obținerea unui loc
clar, distinctiv și de dorit în mintea
targetului/audienței tale și este esența planului de
marketing.



2.Diferențierea:
Începe procesul de poziționare și este răspunsul la
întrebarea:

,,Ce faci diferit față de ceilalți din zona ta de
expertiză?,,



3.Unicitatea:
Cine ești + Ceea ce faci + Cum o faci
Ce te face unic(ă)?



4.Autenticitatea:
Înseamnă coerență între Cine ești și Ceea ce faci.
Sinceritate față de tine și față de cei din jur.



5.Caracteristicile unui brand
de succes:



6. Darul tău nativ:
Ce faci foarte bine fără nici cel mai mic efort?



7.Propunerea ta unică de
valoare (UVP):
Descrierea beneficiilor pe care le oferi, beneficii unice
care îi vor determina pe ceilalți să te aleagă pe tine



P(asul)3: Dezvoltă o strategie
de brand personal 
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Managementul de brand
personal:
Ține de decizia conștientă de a-ți crea un brand
personal și de a-l gestiona.



Managementul de brand
personal:
In momentul în care vrei să devii un brand personal
trebuie să înțelegi că ești foarte expus(ă) și ca atare
toată lumea va vorbi despre tine și lucrurile se vor
rezuma la 2 aspecte esențiale:
- “este de încredere? prestează servicii de calitate?”
(dacă ești liber profesionist/antreprenor) sau
-  “este un/o angajat (a) responsabil(ă), pe care te
poți baza? Are aptitudinile și cunoștințele necesare
jobului pentru care aplică?” 



Managementul de brand
personal:
Așadar, va trebui să unești toate aspectele de până
acum:
- Cine ești: identitatea ta,
- Ce faci și cum o faci: aptitudini, cunoștințe și
unicitatea ta,
- Ce te face credibil(ă): artefacte, eperiența
profesională
- Poziționarea prin diferențiere,
- Propunerea de valoare (USP) - beneficiile celorlalți
- Cum și unde pot afla de tine?





Practic 
- ceea ce nu se vede, adică Sinele de bază și skill-
urile și cunoștințele (Sinele Calificat), 
- împreună cu ceea ce se vede, și anume Sinele
Extins, 
- ceea ce comunicăm și cum comunicăm (mesajul și
canalele prin care o facem), se transformă în
 Sinele Comunicat. 





P(asul)4: Livrează-ți brandul
printr-un self marketing plan 
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Rolul planului de marketing este de a:
-  livra poziționarea prin diferențiere,
- de a distribui mesajul (strategia de distribuție),
- crește numărul de contacte pentru a maximiza
oportunitățile (strategia de contact),
-  de a maximiza rețeaua de cunoștințe (strategii de
PR)



Rolul planului de marketing este de a:
-  de a-ți spune POVESTEA, transformând propunerea
de valoare (UVP) în propunere de servire (UVP)

Rolul poveștii este de a-i conecta pe oameni la
POVESTEA TA și la speranța pe care le-o transmiți
oferindu-le oamenilor oportunitatea de a te vedea ca
OM și apoi ca profesionist.



Rolul planului de marketing este de a:
-  de a-ți spune POVESTEA, transformând propunerea
de valoare (UVP) în propunere de servire (UVP)

Rolul poveștii este de a-i conecta pe oameni la
POVESTEA TA și la speranța pe care le-o transmiți
oferindu-le oamenilor oportunitatea de a te vedea ca
OM și apoi ca profesionist.



Așadar, Personal Branding-ul este despre a ieși în
evidență prin a fi tu însuți/însăți, cea mai bună
versiune a ta, dar și despre a comunica valoarea pe
care o aduci celorlalți prin ceea ce faci/ beneficiile
pe care aceștia le primesc alegâdu-te pe tine.

De asemenea, Personal Branding-ul oferă
credibilitate și vizibilitate brandului tău, acesta fiind
orientat către scop, și anume acela de a-ți brandui
propriile activități. 



◊ cunoscut(ă): să te (re)cunoască oamenii, 
◊ înțeleas(ă): cine știe despre tine, înțelege ce faci,
prin rolul profesional, 
◊ valorizat(ă): cine înțelege ce faci, înțelege cum
poți ajuta, prin propunerea de valoare (UVP), 
◊ luat(ă) în considerare: cine te valorizează, îți
înțelege poziționarea și te va considera o posibilă
opțiune, 

De altfel, Personal Branding-ul te ajută să devii: 



◊ aleas(ă): cine te ia în considerare, îi place de tine
și te alege în locul altora, datorită identității tale
unice, 
◊ confirmat(ă): cine te-a ales, te confirmă de-a
lungul timpului prin loialitate, 
◊ de recomandat: audiența ta te recomandă altora
și va spune despre tine altora. 

De altfel, te ajută să devii: 



Atunci când îți scrii 
POVESTEA, 

îi scrii și finalul.



Mulțumesc



www.AcademiaDePersonalBranding.ro

Academia de 
Personal Branding

 ,,Brandul tău personal ești TU,,


