Η τέχνη της διαπραγμάτευσης
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει εκτενείς συμβουλές, πληροφορίες, ατομική εξάσκηση και καθοδήγηση πάνω
στα πιο ουσιώδη ζητήματα που αφορούν το χώρο των επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, διευθυντικά
στελέχη, και πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ. Η διαπραγμάτευση για τη διαχείριση μιας «κρίσης» με έναν πελάτη, για την υπογραφή
μιας συμφωνίας ή για τη διαμεσολάβηση ανάμεσα σε διαφορετικές επιχειρήσεις είναι μια τόσο απαραίτητη όσο και
προκλητική διαδικασία της επιχειρηματικής ζωής. Στον κόσμο των επιχειρήσεων, διαπραγματευτές με αυτοπεποίθηση είναι
πάντα περιζήτητοι. Το κλείσιμο μιας σημαντικής συμφωνίας ύστερα από επιτυχή διαπραγμάτευση είναι άλλωστε από τις πιο
ανακουφιστικές -και πολύτιμες- παραμέτρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ενδεικτική Θεματολογία
Πως, λοιπόν, διαπραγματευόμαστε με σωστό τρόπο;
•

Ακούστε προσεκτικά και ζητήστε διευκρινήσεις:

•

Προσδιορίστε τα όριά σας:

•

Εκφράστε τα όριά σας:

•

Πάρτε πληροφορίες από τα συναισθήματά
σας:

•

Επιβάλλετε τα όριά σας:

Διεξαγωγή σεμιναρίου
Η διεξαγωγή του σεμιναρίου πραγματοποιείται σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες, από έμπειρα στελέχη HR, με πολύχρονη
εμπειρία και γνώσεις γύρω από τις σύγχρονες τάσεις του κλάδου. Διάρκεια: 10 ώρες
Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής του σεμιναρίου και μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης /τηλεδιάσκεψης, είτε
ανεξάρτητα, είτε παράλληλα με την εντός αιθούσης εκπαίδευση, συνδυάζοντας την ευελιξία στο διαθέσιμο χρόνο και τα
σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες, τα οποία οδηγούν τους καταρτιζόμενους στην απόκτηση και καλλιέργεια σύγχρονων
δεξιοτήτων.

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. μέσω του ΛΑΕΚ 0,45%. Η 3MPLAN αναλαμβάνει να βοηθήσει στη
διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα.

Τοποθεσία Διεξαγωγής
•

Τόποι Διεξαγωγής:
Σε όλη την Ελλάδα μέσω τηλεδιάσκεψης / σύγχρονης τηλεκατάρτισης

•

Κόστος Συμμετοχής:

140 € / ανά συμμετοχή (προβλέπεται έκπτωση σε ομαδικές συμμετοχές)

Για την υλοποίηση του σεμιναρίου σε αίθουσα μέσω ΛΑΕΚ 0,45% οι
•
Αιτήσεις Συμμετοχής:
συμμετοχές θα πρέπει να δηλωθούν το αργότερο 6 ημέρες πριν, ενώ για την παρακολούθηση μέσω σύγχρονης
τηλεκατάρτισης / τηλεδιάσκεψης (επιδοτούμενης από τον ΟΑΕΔ) το αργότερο 20 ημέρες πριντην έναρξη του
σεμιναρίου.

ΑΓΡΙΝΙΟ:Εθν. Οδός Αγρινίου-Αντιρρίου 40, τηλ.: 26410 48775

