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Principiile Rebrand Yourself 

 
Luiza Olteanu se angajeaza sa respecte si sa mentina standarde de excelenta in serviciile oferite 

in conformitate cu principiile Rebrand Yourself. Aceste principii reprezinta pentru business ce 

reprezinta busola pentru exploratori. Ele indica nordul si fac parte din scopul si directia de 

business. Rolul acestui cod deontologic este acela de a comunica standardele de conduita 

pentru clienti, parteneri si colaboratori si este aplicabil pentru orice tip de colaborare.   

 

1. Recunostinta: sunt recunoscatoare pentru ceea ce primesc. Pentru tot ce experimentez. Pentru 

tot ce invat alaturi de clientele mele, de partenerii de afacere si de oameni din viata mea care 

sustin conceptul meu de business: proces de schimbare prin style coaching. 

 

2. Invatare continua:  Nevoia de a invata s-a transformat in nevoie de baza. Cu alte cuvinte, sunt 

exceptia care confirma piramida lui Maslov. Pentru mine apa, mancarea, somnul, iubirea si 

invatarea sunt la fel de importante. Atunci cand nu voi mai avea nimic de invatat inseamna ca 

nu mai respir. 

 

3. Aprecierea frumosului: Art Nouveau este stilul meu artistic preferat pentru ca are ca idee 

conceptuala aducerea frumosului in viata de zi cu zi. De la manerul furculitei, la portile de la 

intrare, pana la fatadele cladirilor. Apoi, testul Via Characters, din 24 de trasaturi de caracter 

mi-a ierarhizat pe primul loc aprecierea frumusetii. Frumusetea pentru mine se refera si la 

interior si incepe in momentul in care decizi sa fii tu insuti. 

 

4. Cooperare: Un vechi proverb chinezesc spune ca daca vrei sa ajungi repede, mergi singur, 

daca vrei sa ajungi departe, mergi impreuna. De aceea construiesc o comunitate de experti in 

domeniul beauty, sanatate si dezvoltare personala astfel incat sa fii ghidata pe parcursul 

calatoriei tale de implinire a potentialului, indiferent ca este vorba despre consultanta 

vestimentara, schimbarea zambetului prin procedee stomatologice sau ca este vorba despre 

atingerea obiectivelor profesionale prin intermediul coachingului. 

 

5. Celebrarea succesului: Dupa 11 ani de corporatie, sute de traininguri sustinute mi-am dat 

seama cat de motivant este sa celebrez succesul. Sa ofer greutate reusitelor si sa imi urmez 

pasiunea. 

 

6. Sa oferi comunitatii ceva din ceea ce tu ai: Are legatura cu recunostinta. Cred intr-un 

echilibru universal intre a da si a primi. Sa oferi din cunoasterea ta mai departe este unul dintre 

privilegiile si in acelasi timp obligatiile mele ca profesionist si ca om. 

 

7. Respect: Respect fata de mine, fata de oamenii cu care lucrez, indiferent ca imi sunt clienti sau 

parteneri si fata de aceste 9 principii. In acelasi timp respect pentru planeta, pentru modul in 

care luam decizia sa cumparam, sa utilizam si sa renuntam la produsele vestimentare. 

Sustenabilitatea este mai mult decat o necesitate, este o realitate. 
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8. Incredere:  Cauta-ti vocatia si ai incredere in ea. Sunt fericita sa fac ceea ce imi place si sa le 

vad fericite pe femeile cu care lucrez. 

 

9. Inovatie: Si tu poti sa fii un Game Changer in domeniul in care lucrezi. Invata, experimenteaza 

si cauta mereu sa devii mai bun! 

 

Semnat in iulie 2019 

 

Luiza Olteanu,  

Style Coach 
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