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Informacje ogólne
Elastyczne układy lepiej sprawdzają się niż
układy mało elastyczne. Podobnie jest z ludźmi
negocjującymi w biznesie. Znajomość metod
i szerokie spektrum zachowań dają negocjacyjną
elastyczność. W naszej szkole poznasz różne
metody przygotowania i prowadzenia negocjacji.
Wzbogacisz repertuar zachowań w trakcie
rozmów negocjacyjnych. Nauczysz się korzystać
z wiedzy psychologicznej w praktyce działań
negocjatora. Zobaczysz negocjacje z różnych
perspektyw.
Merytoryczne kierownictwo i prowadzenie:
dr Tomasz Witkowski i dr Sławomir Jarmuż.
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Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
—Juliusz Cezar (Hulio Sizar)

Dla kogo przeznaczona
jest szkoła?
Dla pracujących w procesach zakupowych
specjalistów, managerów działów, handlowców
i wszystkim zajmujących się w firmach zakupami.
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Spodziewane efekty

Co nas wyróżnia?

Podczas cyklu czterech dwudniowych
zjazdów (60 godzin):

• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
negocjacyjnych od 1996 roku
• konsultacje realnych negocjacji u naszych
partnerów biznesowych
• wydanie kilku książek uznanych światowych
ekspertów od negocjacji
• unikalne w Polsce podejście Evidence-Based
Training

• poznasz sposoby dobrego przygotowania się
do negocjacji
• opanujesz metodę kontrolowania rozmowy
negocjacyjnej
• nauczysz się rozpoznawać nieczyste chwyty
negocjacyjne
• zdobędziesz umiejętność wychodzenia
z trudnych sytuacji w trakcie negocjacji
• udoskonalisz zdolności perswazyjne
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Program szkoły

SESJA III
Nauka i sztuka perswazji

SESJA I
Gra sił czy siła gry
•
•
•
•
•
•
•

Główne podejścia do negocjacji
Ograniczenia strategii win-win
Metoda Campa
Przygotowanie negocjacyjnej BATNA i WATNA
Negocjacje z perspektywy teorii gier
Sztuka ustępowania
Warsztat praktycznych umiejętności

•
•
•
•
•

Kompetencje społeczne negocjatora
Zasady wywierania wpływu
Prawidłowości perswazji
Rozpoznawanie manipualcji
Obrona przed nieetycznymi technikami
negocjacyjnymi
• Wychodzenie z trudnych sytuacji
negocjacyjnych
• Niekonwencjonalny język w negocjacjach
• Warsztat praktycznych umiejętności

SESJA II

SESJA IV

Szachy negocjacyjne

Mały świat

•
•
•
•

• Specyfika zachowań zgodna z poszczególnymi
wymiarami kultury narodowej
• Negocjacje z punktu widzenia różnych kultur
• Komunikacja niewerbalna w negocjacjach
• Wypracowanie zasad służących efektywności
negocjacyjnej w różnych kulturach
• Warsztat praktycznych umiejętności
• Podsumowanie projektu

Reguły prowadzenia negocjacji szachowych
Zasady ustępowania
Projektowanie negocjacji
Negocjowanie ze słabszym i negocjowanie
z silniejszym partnerem
• Heurystyki – myślenie na skróty
w negocjacjach
• Warsztat praktycznych umiejętności
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O ile w życiu prywatnym sami ponosimy konsekwencje tego, co
wynegocjowaliśmy, to w przypadku życia zawodowego możemy
wpłynąć na losy tysięcy, a czasami nawet milionów ludzi.
—Vlasta A. Lopuchovská

Organizacja szkoły
Warunkiem przyjęcia jest minimum średnie
wykształcenie oraz predyspozycje do pracy
z ludźmi.

Podstawowy program szkoły obejmuje
4 dwudniowe spotkania (8 dni, 60 godzin).

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym
w godzinach od 9–18 w soboty, oraz 9–17
w niedziele.

Grupa uczestników liczy nie więcej niż 16 osób.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
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Koszt szkoły
Cena szkoły zależna jest od kilku czynników:
• czasu trwania
• miasta
• rabatów
Cena szkoły zawiera:
•
•
•
•
•
•

szkolenie zgodne z programem
opiekę trenera w trakcie szkoły
opiekę trenera między sesjami
drukowane materiały szkoleniowe
lunch w trakcie szkolenia
przerwy kawowe

4900 PLN

5400 PLN

5900 PLN

6400 PLN
+ 23% VAT

+ 23% VAT

+ 23% VAT

+ 23% VAT

Wrocław

Wrocław

inne miasta

inne miasta

płatność jednorazowa

płatność ratalna

płatność jednorazowa

płatność ratalna
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Informacje o firmie
Moderator
Od początku istnienia firmy opieramy nasze
działania na zweryfikowanej empirycznie,
rzetelnej wiedzy psychologicznej. Unikamy
treści i metod, które stanowią przelotną
modę niepopartą wiarygodnymi badaniami.
Akademickie korzenie założycieli firmy pozwalają
oddzielać ziarno od szkoleniowych plew. Od lat
propagujemy na rynku usług rozwojowych
podejście oparte na dowodach (Evidence-Based
Training). Oznacza to, że treści szkoleń i metody
nauczania przepuszczamy przez filtr dowodów.
Nasza filozofia jest znakiem jakości i wyróżnikiem
firmy na rynku szkoleń biznesowych.

Ponieważ występowanie w roli moderatora
wymaga wielu umiejętności społecznych,
nasza „biblioteka” zajmuje się zagadnieniami
związanymi z rozwiązywaniem konfliktów,
skuteczną autoprezentacją, radzeniem
sobie z emocjami, podejmowaniem decyzji,
negocjacjami .
dr Tomasz Witkowski, dr Sławomir Jarmuż
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Kontakt
Biuro – rekrutacja
tel.: +48 71 733 65 51
tel. kom.: +48 728 963 417
szkolenia@moderator.edu.pl
Moderator Sp. z o.o.
ul. Św. Józefa 1/3
50-329 Wrocław
moderator@moderator.edu.pl
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