
 

 

Echipa "Distribuitor OH CARDS Romania/Moldova" te salută și te invită la un training inedit cu 

MORITZ EGETMEYER - persoana, care a stat la baza creării instrumentului terapeutic Carduri Metaforice 

Asociative OH. 

De ce să participi la training? 

Pentru că se va ține pentru prima oară și doar o dată la București! Dacă ai vrea să fii parte a unui proces de 

instruire din partea unei personalități excepționale, să auzi istorii autentice despre crearea cardurilor, să 

înveți tehnici inedite cu cardurile OH, să te bucuri de o colaborare excepțională atât cu colegii tăi cât și cu 

Moritz Egetmeyer și, nu în ultimul rând, să atingi legenda la propriu și la figurat - atunci acest training este 

pentru tine! La fel, vei avea posibilitatea să procuri cardurile metaforice OH la prețuri promoționale! 

Vei avea posibilitatea să devii chiar tu distribuitor al acestor carduri! După finalizarea OH Basic, vei primi 

Certificatul de participare cu sigla “OH” și semnătura lui Moritz Egetmeyer! După finalizarea OH 

Supervision - Certificatul care îți va oferi posibilitatea să predai cardurile OH oriunde în lume! 

 Pentru cine sunt cardurile metaforice OH? 

Cardurile metaforice sunt potrivite pentru o gamă largă de activități, de la rolurile de sprijin și terapie la 

jocul în familie sau în școli/grădinițe, de la formarea echipelor în mediul de afaceri la workshop-uri și 

training-uri de dezvoltare personală și profesională. 

Cardurile pot fi utilizate de către: psihologi, psihoterapeuti, pedagogi, HR (resurse umane, recruteri), 

traineri/formatori/coach, lucrători sociali, medici, actori, pictori, designeri etc. 

 

Data desfășurării evenimentelor: 

1.  “OH Basic”:  

18 mai 2018 (15.00-18.00),  

19 mai 2018 (09.00 - 18.00),  

20 mai 2018 (09.00 - 18.00) 

2. “OH Supervision” (doar pentru acei care au finalizat OH Basic!) 

21-22 mai 2018 (09.00 - 18.00) 

Locația: TBD 

 



 

Înregistrare  

Te invităm să te înregistrezi pentru a-ți rezerva un loc sigur și confortabil la acest training și pentru a-ți 

cunoaște mai bine necesitățile pentru că vrem să-ți oferim tot ce e mai bun! 

https://goo.gl/kyuQrG 

 

Taxa de participare 

 Taxa de participare achitată până la 1 februarie 2018 constituie 175 Euro (sau 825 RON) + un 

set de carduri CADOU cu semnătura lui Moritz Egetmeyer! 

 Taxa de participare achitată după 1 februarie, dar nu mai târziu de 1 martie 2018 - va 

constitui 175 Euro (sau 825 RON) 

 Taxa de participare achitată dupa 1 martie 2018, dar nu mai târziu de 20 aprilie - va constitui 

200 Euro (sau 940 RON) 

 Taxa de participare achitată în ziua evenimentului va constitui 250 Euro (sau 1175 RON) 

10% reducere pentru toți care au participat la atelierele de lucru cu cardurile OH organizate de “Distribuitor 

OH CARDS Romania/Moldova” 

10% reducere pentru studenții facultății de psihologie 

Reduceri esențiale pentru grupuri 10+ 

 

Contact: distribuitorohcards@gmail.com, tatianachirev@gmail.com  

+4078 402 0 402 

Organizator eveniment: Tatiana Chirev, “Distribuitor OH CARDS Romania/Moldova” 
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