
 ®MY TYME
INSTRUMENT DE PLANIFICARE

®
Experimentează diferența LMI

Instrumentul de planificare My Tyme® este un concept fără termen de comparație. 
Orice agendă vă poate aminti de întâlniri - dar My Tyme® face mai mult decât atât. 
Te direcționează și te ghidează în îndeplinirea obiectivelor. Și nu e vorba doar de 
cele profesionale. Acest sistem te ajută să devii proactiv și nu reactiv în fiecare 

aspect al vieții. Întotdeauna vei ști ce să faci în continuare atât în carieră, cât și cu 
familia ta, pentru tine și pentru viitorul tău.

Leadership Management International

®
My Tyme  îţi va schimba viaţa.

Dezvoltarea leaderilor şi a organizaţiilor 
TMla adevăratul lor potenţial 



Fă-ți viața mai frumoasă, atingându-ți obiectivele!

Nu ai timp? De acum vei avea. Prin stabilirea priorităților și planificare în avans, vei începe să vezi 

oportunități prin care să aloci mai mult timp pentru tine și pentru realizarea obiectivelor pe care le 
®

dorești cu adevărat. My Tyme  face totul mult mai simplu! Îți oferă fiecare instrument de care ai nevoie. 

Folosind un sistem calendaristic sofisticat, conținând fișe de la planificarea obiectivelor până la 
®

instrumentele de delegare, My Tyme  îți organizează viața în timp ce tu planifici viitorul.

®Sistemul nostru nu doar urmărește și gestionează timpul. Sistemul de management personal My Tyme  

te motivează să devii orientat spre obiective - nu "condus" de către sarcini, așa cum fac multe alte 

celorlalți agende de lucru. În toate cele șase domenii ale vieții (cămin/familie, financiar/carieră, 

mental/educațional, fizic/sănătate, social/cultural, spiritual/etic) devii proactiv - nu reactiv. Știi 

întotdeauna care sunt următorii pași!

Atinge-ți obiectivele!

Începutul e o alegere!

Cea mai bună investiție posibilă pe care o puteți face vreodată este să vă folosiți timpul cu înțelepciune. 
®

Cu sistemul de managemet personal My Tyme , îți poți crește productivitatea fără a aloca ore în plus.

Cu acest sistem, vei obține următoarele:

● Creșteri măsurabile în productivitateai personale

● Scăderea nivelului stresului

● Finalizarea mai multor lucruri într-un timp mai scurt

● Atingerea obiectivelor, nu doar setarea acestora

● Soluția prin care nimic nu îți va scăpa din vedere

Momentul potrivit este acum! Nu-l amânați de pe o zi pe alta. Sistemul My Tyme® poate fi început în 

orice lună a anului. Și este foarte simplu: tot ce ai nevoie este un instrumentul My-Tyme. Acesta vine 

cu un manual care te va pune pe scaunul șoferului. Vei transforma rapid o rutină reactivă, neproductivă 

într-o viață proactivă, orientată spre atingerea obiectivelor.


	Page 9
	Page 10

