
Antrenorul tău pentru succes

Clubul de Afaceri și dezvoltare antreprenorială
TOP CLUB

Singurul program care oferă un ”antrenament” continuu  
pentru dezvoltarea antreprenorială și personală! 



Sprijin Reciproc,

Integritate,

Spirit de echipă, 

Implicare.

Valorile programului: 



ÎNVAȚĂ DIN GREȘELILE ALTORA, ÎNTRUCÂT NU AI TIMPUL 
NECESAR SĂ LE FACI TU PE  TOATE, CA SĂ ÎNVEȚI DIN ELE!

În plus, e mai puțin dureros să înveți din greșelile altora.

Filozofia programului:



Câteva exemple de workshop-uri organizate de-a lungul timpului:

5 tehnici de negociere, Top 5 metode de a-ți motiva oamenii, Tehnici eficente

de comunicare, Cum să delegăm eficient, Metode de atragere a clienților,

Managementul conflictelor, Managementul echipelor de succes, Motivarea

comportamentală a angajaților, Management financiar pentru non-finanțiști,

Strategii de creștere a eficienței personale, 6 pași pentru un leadership eficient,

Noi tehnici de atragere a clienților, etc.

Acțiuni din program:

Eficiența workshop-urilor Top Club este
deja o realitate certă și indiscutabilă, și
nu se mai pune problema dacă merită
sau nu să investești timp și să participi
la aceste workshop-uri.

Workshop-uri săptămânale de tip open, la micul dejun:



Serile de MASTERMIND:

Acțiuni din program

Sunt întâlniri rezervate membrilor, în
care, mai multe minți se reunesc
pentru a găsi soluții la una sau mai
multe provocări, sau nevoi ale unei
persoane, ale unui grup sau ale unei
afaceri. Întâlnirile Mastermind Top
Club, oferă posibilitatea ca fiecare
membru al Clubului să beneficieze de
experiența și expertiza celorlați
membri ai Clubului.

Fiecare întâlnire Mastermind este dedicată unui singur membru, care transmite cu
câteva zile înainte, care sunt ariile sau care sunt aspectele din afacerea lui unde
simte că ar avea nevoie de sprijin.

Ceilalți membri au astfel timp pentru a se pregăti cu soluții și idei până la întâlnirea
propriu-zisă, pentru a face ca întâlnirile să fie și mai eficiente.



⚫ Evenimente de afaceri

⚫ Evenimente recreative

⚫ Evenimente caritabile

⚫ Competiții de golf

⚫ Balul Top Club

⚫ Zile de relaxare cu membrii Clubului

Alte acțiuni din program:

Alte acțiuni ale Clubului 



“TOP CLUB este un Club pentru oameni de afaceri, 
unde întotdeauna se întâmplă ceva cu folos, atât pentru 
membri cât și pentru invitații noștri.” 

Nagy Robert

“Un om înțelept spunea odată că există multă înțelepciune în
sugestiile altora. Asta facem și noi în acest grup de afaceri, Top
Club, ne reunim pentru a ne perfecționa unii pe alții, și,
personal, sunt încântat că fac parte din acest Club."

Doru Crișan

“E un club BEEEEEEEEstial, foarte haios și foarte
funny, unde poți învăța foarte multe și să îți completezi 
cunoștințele, să ai parte de dezvoltare personală și să îți 
upgradezi gândirea.”

Luminita Racasan

Testimoniale oferite de membrii din program



“Ma bucur să fac parte din Top Club, am găsit aici oameni preocupați de 
creșterea afacerilor lor, oameni inteligenți, care mă inspiră și care mă motivează, 

oameni care sunt interesați de dezvoltarea lor personală pe linie de business, 
oameni onești, altruiști, gata să-și împărtășească experiențele lor, punctele de 

vedere, gata oricând să te spijine, să te valideze ori să-ți aducă critici 
constructive, toate acestea sunt cu un scop : SĂ CREȘTI. 

Claudia Fesnic

Testimoniale oferite de membrii din program

“Apreciez mult echipa noastră, Top 
Club,  

și spiritul acesteia:  
didact , camaraderesc și  
diversitatea afacerilor”  



MEMBERSHIP 

1. MEMBRU SILVER - cuprinde:  

- 20 workshop-uri - valoare 90 x 20 = 1800 Euro

- 20 seri de mastermind - valoare 90 x 20 = 1800 Euro

- Acces la o ediție de Business weekend 
http://cristianfertea.ro/business-weekend
valoare 1 x 520 euro = 520 Euro

Valoare membership = 4120 Euro

1800 + 1800 + 520 = 4120 Euro

INVESTIȚIA  - promoțional - în loc de 4120 Euro - numai 450 lei/luna;
Se achita trimestrial sau anual cu un discount de 10%

http://cristianfertea.ro/business-weekend


MEMBERSHIP 

2. MEMBRU GOLD - cuprinde:  

- 20 workshop-uri - valoare 90 x 20 = 1800 Euro

- 20 seri de mastermind - valoare 90 x 20 = 1800 Euro

- Acces la Business weekend (3 ediții pe an)
http://cristianfertea.ro/business-weekend

valoare 3 x 520 euro = 1560 Euro

Valoare membership GOLD: 5160 Euro

1800 + 1800+1560= 5160 Euro

INVESTIȚIA  - promoțional, în loc de 5160 - numai 750 lei/luna;

Se achita trimestrial sau anual cu un discount de 10%

http://cristianfertea.ro/business-weekend


MEMBERSHIP 

3. MEMBRU VIP - cuprinde:  

- 20 workshop-uri - valoare 90 x 20 = 1800 Euro

- 20 seri de mastermind - valoare 90 x 20 = 1800 Euro

- Acces la Business weekend (3 ediții pe an)
http://cristianfertea.ro/business-weekend

valoare 3 x 520 euro = 1560 Euro

- Acces nelimitat la ședințe de coaching de 45 de minute, timp de 1 an
valoare (1 ședință /săpt/ , 40 de săpt./, 200 Euro/ședință = 8000 Euro)

- Acces la 2 ședințe de consultanță gratuite, valoare 2x1500 Euro = 3000 Euro

Valoare membership VIP: 16160 Euro

1800 + 1800+1560+8000+3000= 16160 Euro

INVESTIȚIA  - promoțional, în loc de 16160 Euro/an - numai 1200 lei/luna

Se achita trimestrial sau anual cu un discount de 10%

http://cristianfertea.ro/business-weekend


MEMBERSHIP 

4. MEMBRU AMBASADOR - cuprinde:  

- 20 workshop-uri - valoare 90 x 20 = 1800 Euro

- 20 seri de mastermind - valoare 90 x 20 = 1800 Euro

- Acces la o ediție de Business weekend
http://cristianfertea.ro/business-weekend - valoare 1 x 520 euro = 520 Euro

Valoare membership AMBASADOR: 4120

1800 + 1800 + 520 = 4120 Euro

INVESTIȚIA  - promoțional - în loc de 4120 Euro - numai 980 Euro/an;

Promovează programul și înscrie în program cel puțin 1 membru.

Achită doar 50 % din valoarea programului în primele 6 luni de membership.

La șase luni de membership, fie a adus un nou membru, fie achită diferența

din valoarea programului.

La înscriere în program, achita 50% din 50% din valoarea programului.

http://cristianfertea.ro/business-weekend


MEMBERSHIP 

5. MEMBRU AMBASADOR ACTIV - cuprinde:  

- 20 workshop-uri - valoare 90 x 20 = 1800 Euro

- 20 seri de mastermind - valoare 90 x 20 = 1800 Euro

- Acces la o ediție de Business weekend
http://cristianfertea.ro/business-weekend - valoare 1 x 520 euro = 520 Euro

Valoare membership AMBASADOR: 4120

1800 + 1800 + 520 = 4120 Euro

INVESTIȚIA  - promoțional - în loc de 4120 Euro - numai 980 Euro/an;

Promovează programul și înscrie în program cel puțin 3 membrI.

Achită 245 Euro la început. La fiecare 3 luni, fie are un membru nou înscris în 

program fie achită urmtătorii 245 Euro din cotizația anuală.

http://cristianfertea.ro/business-weekend


Decide să devii azi membru TOP CLUB 

Te alături unei echipe de învingători.

Ai asigurate training-uri și workshop-uri pentru dezvoltarea ta și a a 
afacerii tale, a căror valoare depășește cu mult investiția necesară.

Ai asigurat un cadru profesionist de promovare și de găsire de noi clienți.

Beneficiezi de experiența altor oameni de afaceri.

Ai acces la întâlnirile exclusive rezervate membrilor. 



Pentru a afla mai multe despre Top Club, 
accesează:

www.topclub.ro

www.cristianfertea.ro/top-club

Pentru a afla detalii privind următorul eveniment 
Top Club accesează:

www.topclub.ro

http://www.topclub.ro/
http://www.cristianfertea.ro/top-club

