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Psihoterapie online prin Skype

În această perioadă a schimbărilor, de la schimbarea mediului de lucru și 
până la schimbările personale aduse de noile reglementări, este 
important să ne asigurăm că angajații noștri pot gestiona e�cient acest 
proces de adaptare.

Din acest motiv, am căutat partenerii potriviți care să asigure cu 
profesionalism tot suportul în a face mai ușoara această perioadă. Astfel, 
peste 60 de psihoterapeuți licențiați de la Clinica Oana Nicolau pun la 
dispoziție toată experiența lor în webinarii și ședințe de psihoterapie 
online, folosind comunicarea la distanță în astfel de momente când 
psihoterapia tradițională nu este accesibilă.

Bene�ciile terapiei online:

 E�cientă – majoritatea clienților care au încercat psihoterapia  
 online au prezentat aceleași rezultate ca în cea tradițională după  
 câteva săptămâni
 Con�dențială – toată comunicarea respectă un protocol de  
 securitate, iar psihoterapeuții se asigură că toate informațiile  
 rămân con�dențiale
 Confortabilă – participă la ședințele de terapie de oriunde și  
 oricând, de pe laptop sau telefon, din confortul propriei case
 Certi�cată – terapeuții sunt certi�cați și au experiență în a lucra  
 și online, după zeci de mii de persoane care le-au trecut pragul și  
 au văzut rezultatele ședințelor de la distantă.CLINICA

OANANICOLAU
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Poți alege dintre 3 planuri de psihoterapie 
adaptate special pentru această perioadă: 

Plan 1 “ Plan 2 Plan 3

Alege-ți terapeutul potrivit Alege-ți terapeutul potrivit Alege-ti terapeutul potrivit

12 ședințe / an 6 ședințe / an 1 ședință / an

50% discount 
pentru ședințe extra

40% discount 
pentru ședințe extra

30% discount
pentru ședințe extra

40% discount
pentru membrii familiei

30% discount
pentru membrii familiei

20% discount
pentru membrii familiei

12 webinarii gratuite 6 webinarii gratuite 1 webinar gratuit

10 Euro
/ angajat / lună

7 Euro
/ angajat / lună

2 Euro
/ angajat / lună



Pragul Nr terapii Discount Preț/sedință

1 0-50 0% 180 lei

2 51-100 5% 171 lei

3 101-300 10% 162 lei

4 301-500 15% 153 lei

5 501-1000 20% 144 lei

6. 1000-2000 30% 126 lei

+ Pragul Nr webinarii Discount Preț/webinar

1 1 0% 250 euro

2 6 20% 200 euro

3 12 30% 175 euro =
# SEDINȚE PSIHOTERAPIE

# WEBINARII

Soluție
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Îti dorești un plan personalizat?
Îți recomandăm soluția #4

Acest plan presupune achiziționarea unui pachet de servicii care poate fi utilizat de catre angajator exact așa cum își dorește, în funcție de 
nevoile companiei.
Planul 4 poate fi compus dintr-un număr de ședințe de psihoterapie plus un număr de webinarii

Webinariile pot avea teme predefinite precum cele de mai jos sau pot fi create în funcție de nevoile companiei:
 Work from home stress
 Forming a habit
 Couples life
 Why a schedule is important

Durata: 1 h
Număr specialist: 1

Structura: 30’ content + 30’ Q&A
Platforma: Zoom



Burnout-ul poate � prevenit, 
iar noi suntem aici pentru 

a te putea ajuta!
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a te putea ajuta!

Pentru mai multe detalii, contactează consultantul tău de vânzări Austral.


