
UPTOYOU BUSINESSUPTOYOU BUSINESS
"PORQUE AS EMPRESAS SOMENTE CRESCEM

ATRAVÉS DAS PESSOAS QUE AS FORMAM.”



É uma proposta formativa que favorece processos
de crescimento pessoal.

“Queremos transformar sua vida e a dos que o cercam”

Através das emoções, trabalhe o autoconhecimento
e a melhora das relações pessoais.

UpToYou tem oferecido formação a mais de 900 pessoas
na Espanha, México, Brasil e Camarões.

Conta com uma sólida base de pesquisa em Neurociência,
Psicologia e Filosofia.

Colabora com universidades de todo o mundo,
como a Universidade de Navarra, Universidade de
Reading na Inglaterra, a Universidade UPAEP e a
Universidad  Cristóbal  Colón  no  México  e a  Slam
Universities, com sede na Espanha e EEUU.

O QUEÉ UpToYou



UpToYou  Business é um programa de formação para
diretores que queiram impulsar sua organização no
crescimento.

Proporciona ferramentas para dinamizar o grupo de
pessoas que dirigem.

"Diferente das dificuldades técnicas, o grande desafio
das organizações são as relações pessoais”.

A diretores, chefes de equipe e empresários
interessados em melhorar o crescimento da organização
e o trabalho cooperativo.

Ajuda a melhorar sua
organização como lugar de
crescimento,a enriquecer as
relações e a aumentar a
produtividade.

“Descubra outra forma de
trabalhar”.

Conheça UpToYou Business

A QUEM ESTÁ DIRIGIDO



Programa UpToYou Business

                  

  

UpToYou Business
 

jv.oron@uptoyoueducacion.com

8 blocos de formação online, de 14 horas cada um,
divididas em 8 horas de formação e 6 horas de
trabalho prático*:

Estilos relacionais, diálogos e inovação.Bloco 1:
Bloco 2: Relações que ajudam a crescer e a motivação.
Bloco 3:

Autoconhecimento de traços e tendências.
Decidindo com prudência e sabedoria.

Bloco 4:

Bloco 5:  Autoconhecimento da realidade pessoas e
decisões com iniciativa

Bloco 6:  Confiança, autonomia, autoestima, iniciativa,
 produção e identidade.

Bloco 7:

Bloco 8:
Clima, cultura e estresse.

Dupla certificação

A entrevista individual do diretor com o colega.

*Formação 100% online, combinando formação síncrona
e assíncrona, com um calendário desenhado para cada
empresa. Possibilidade de conciliar várias empresas em
um plano que se estende ao longo de 4 meses.

pela Fundação UpToYou e o Foro
Europeu -- Escola de Navarra.

"Para que as pessoas e suas relações sejam o motor da
melhora e o crescimento de sua empresa”.

José  Víctor  Orón,  diretor da Fundação UpToYou

Em colaboração com  SOLIDARIUM (México-América)
e o  Foro Europeo-Escola de Navarra (Espaha-Europa)

Decidiendo con prudencia y sabiduría.




