
Ana Pan: Secretul din spatele unei 
echipe de manageri de succes
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https://moonstar.ai/


Contextul

Ana Pan se naște în 1990 dintr-o pasiune nebună 
pentru tot ce este bun, dulce și din Ardeal. Din 
prima zi, Ana Pan încântă bucureștenii cu produse 
de cofetărie, patiserie tradițională și brutărie 
artizanală. Poate chiar și tu le-ai trecut pragul. 

Pe lângă investiția în calitatea produselor și a 
serviciilor oferite, în ultimii trei ani, compania a 
investit semnificativ în recrutarea oamenilor
excepționali și dezvoltarea accelerată a 
echipei de management.

15
ani de

experiență
locații

30 200+
angajați

Ana Pan în cifre



Trainingul tradițional, la clasă, nu reușea să 
răspundă nevoilor angajaților. Mai puțin de 

25% din staff participa lunar la training, din 
cauza dificultăților de a aduce la clasă angajați 

din 17 locații.

În ultimii trei ani, compania a investit semnificativ 
în recrutarea oamenilor excepționali și 

dezvoltarea lor accelerata. Cu toate acestea, 
managerii nu erau la același nivel de 

cunoștințe pentru gestionarea echipelor, 
proiectelor și încurajarea performanței. 

Într-o industrie afectată de fluctuația de personal, Ana Pan încerca să se 
diferențieze.

Compania se lupta cu o rată de atriție de 
+50% în primele 3 luni de la angajare. Una 

dintre cauze era inducția slabă a noilor colegi, 
realizată de middle manageri.

RATA MARE DE ATRIȚIE DIN 
CAUZA INDUCȚIEI ȘI 
MENTORATULUI SLABE

IMPACTUL LIMITAT AL 
TRAININGULUI TRADIȚIONAL

DIFERENȚE ÎN NIVELUL DE 
DEZVOLTARE A ABILITĂȚILOR 
MANAGERIALE ÎN ECHIPE

Context Provocări
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Am abordat acele abilități-cheie de care managerii au nevoie 
pentru a-și gestiona echipele eficient și a le ghida cu empatie.

Soluția

Am implementat un program de învățare de 
patru luni, în format blended, denumit Rețetă 
pentru un Lider de Succes.

Primele 60 de zile ca manager

Organizează întâlniri productive

Stabilește-ți obiective SMART

Gestionează eficient conflictele

Oferă și primește feedback de impact

Construiește-ți relația cu echipaLa baza programului au stat șase misiuni 
digitale micro-modulare, livrate pe Platforma 
de Învățare Experiențială Moonstar. 

Împreună cu Echipa de Talent Ana Pan, am 
dezvoltat și workshop-uri aplicate, livrate în 
persoană, pentru a accelera dezvoltarea 
abilităților și a discuta experiențele de pe teren.
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Călătoria de învățare a inclus un mix de soluții digitale și traininguri experiențiale, pentru a menține interesul echipei:

O soluție completă pentru promovarea învățării continue

O campanie de lansare de impact, cu postere colorate și video-uri cu 
managerii companiei.

Un workshop de lansare memorabil, în care participanții și-au formulat 
un obiectiv de învățare și s-au familiarizat cu platforma Moonstar. 

Șase misiuni digitale, alcătuite din video-uri interactive, articole 
relevante, exemple de bune practici și strategii acționabile. Am 
personalizat conținutul în baza exemplelor din companie și am creat 
quiz-uri pentru testarea cunoștințelor.

Momente de reflecție, sub forma unor întrebări situaționale prin care 
participanții rezolvă provocări recurente cu ajutorul noilor competențe. 

Șase workshop-uri personalizate, cu jocuri de rol, în cadrul cărora 
echipa a exersat tehniciile învățate.

Newslettere bilunare, cu resurse adiționale, pentru a menține 
apetitul de învățare.
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Rezultatele

“Am ales Moonstar și formatul blended 
de învățare pentru ca angajații noștri să 
poată accesa cursuri în format micro-
modular pe platforma Moonstar oricând, 
de pe orice dispozitiv. Apoi i-am adus la 
workshop-uri la clasă pentru a exersa
abilitățile dobândite. 

Prin abordarea sa digitală, Moonstar ne-a 
ajutat să reducem timpul petrecut la 
clasă la o treime și să dezvoltăm abilități 
de gestionare a echipei, comunicare
eficientă și gestionare a timpului, într-un 
mod antrenant și scalabil.” 

Roccos Cosmatos
CEO Ana Pan

Am îmbunătățit 
abilitățile 

manageriale la 
nivelul companiei

Am economisit 
€39,250 în costuri de 

inducție prin 
îmbunătățirea abilității 

managerilor de a 
mentora noii colegi

94% dintre
participanți au 

confirmat impactul
pozitiv semnificativ
asupra performanței

Am economisit 
€11,040 prin 

reducerea timpului 
petrecut la sală
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Câțiva dintre clienții care ne recomandă

moonstar.ai hello@moonstar.ai

Moonstar te ajută să crești performanța și engagementul angajaților
prin integrarea comunicării, învățării și productivității operaționale, 

toate în aceeași platformă. 
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