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ECDL vizsgaközpont

TRÉNINGAJÁNLAT
Tárgyalástechnika fejlesztése
A képzés
- megnevezése:

Tárgyalástechnika fejlesztése

- nyilvántartásba vételi száma:

E-000081/2014/D017

- helyszín:

Jakab Oktatási Kft. (3527 Miskolc, Vásártéri u. 41.)

- óra, nap:
- időtartam:

2 nap, 20 óra
8:15 - 16:15

- maximális létszám:
- formája, típusa:

15 fő
Csoportos képzés

A képzés célja:
A résztvevők képesek legyenek sikeres tárgyalás folyamatát megismerni. Hatékonyan
kommunikálni, kérdezéstechnikát beépíteni, alkudozást elsajátítani, valamint a zárási
technikákat alkalmazni.

Kinek ajánljuk a képzést?
Cég vezetőinek, vállalat munkatársainak, diákoknak, magánszemélyeknek, tehát
mindenkinek, aki szeretné fejleszteni, képezni magát.

Milyen esetekben hasznos az Ön számára a képzés?
Ha szeretné
 Megismerni önmagát, önbizalmat erősíteni
 A sikeres tárgyalás folyamatát elsajátítani
 Hatékonyabbá
tenni
a
kommunikációt
üzletfeleivel,
munkatársaival,
beosztottjaival
 Meggyőzően fellépni és tárgyalni
 Megismerni a kérdezéstechnika formáit, módját és alkalmazni a tanultakat
 Kezelni az tárgyalópartner ellenvetéseit
 Eredményesen befejezni a tárgyalást

Kérdések:
Mi a jelentősége a kapcsolatfelvételnek?
Hogyan tudok hatékonyan kérdezni?
Melyek a tárgyalás zárási technikái?
A képzésen számos felmerülő kérdésre kapja meg a résztvevő a választ.

Tematika:

















Ön és mások megismerése
Tárgyalástechnikai alapkövetelmények
Viselkedéskultúra
Tárgyalás folyamatának elsajátítása
Felkészülés, kapcsolatfelvétel fontossága
Gyakorlat
Tárgyalástechnikai kommunikációs ismeretek
Hatékonyság az interperszonális kommunikációban
Egymás meghallgatása
Kérdezéstechnika
Haszonérvelés
Alkudozás fázisai
Meggyőzés szerepe
Tárgyalás zárásának technikái
Kapcsolattartás témaköre
Képzés zárása

Milyen módszereket, eszközöket alkalmazunk?
Az elméleti hátteret a tréner biztosítja prezentációkkal, előadásokkal, hatékonyan
alkalmazva az audiovizuális eszközöket. A gyakorlatokat egyénileg, párosával, kis- és
nagycsoportban változatosan dolgozzuk fel, egymás felé adva folyamatos
visszajelzéseket, mely segíti a résztvevők személyes fejlődését.

Tréning lezárása:
A képzés sikeres lezárása után igazolást vehetnek át a résztvevők.

A képzés teljes tanfolyami költsége:
Kedvezmény:
Fizetés készpénzben oktatás előtt fél órával,
vagy a cégek részére átutalással a képzés
napján.

46 000 Ft/ fő
10% – 3 fő felett/cég
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Tréner elérhetősége: Zsigmond Andrea

+3620/9373-569
anapker@gmail.com
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