INŠTITUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA

POGAJANJA
TEHNIKE - VEŠČINE - STRATEGIJE

T

1

8

Č K

OT

Vsebine lahko prilagodimo.

VE

IZVAJAMO NA SEDEŽU NAROČNIKA

LE

OSNOVNI PODATKI O
USPOSABLJANJU
VODJA USPOSABLJANJA: dr. Tanja Pia Metelko
TRAJANJE: 3 X 7 ur v živo + 1 dan samostojno delo
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: do 20
CILJ:
- udeleženci osvojijo in znajo uporabljati učinkovite veščine,
strategije in psihologijo pogajanj
- udeleženci se usposobijo za pogajanja, kjer nastopajo kot stranke
CILJNA SKUPINA:
- vodje nabave
- prodajniki
- nabavniki
- drugi strokovni delavci, ki potrebujejo tovrstna znanja
TEMELJNI PRISTOPI USPOSABLJANJA:
- 20% teoretičnega dela
- 40% izkustvenega dela
- 40% praktičnega dela
PRIDOBITEV:
- udeleženci pridobijo Potrdilo o uspešno opravljenem 28 urnem
usposabljanju s področja Pogajanj
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KRAJ IZVAJANJA:
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PROGRAM
1. POGAJALSKE TEHNIKE
IN VEŠČINE
POGAJALSKE TEHNIKE:
• prepoznavanje in obvladovanje miselnih strategij pri sebi in sogovornikih
• prepoznavanje in obvladovanje komunikacijskih strategij
• uspešno prezentiranje podatkov, idej, storitev in/ali izdelkov ter prilagajanje različnim
miselnih strategijam
• obvladovanje kritičnih situacij
• vplivanje na delovanje sogovornika s povratno informacijo
• komuniciranje s težavnimi sogovorniki
• podajanje povratne informacije z vplivom
• orodja za učinkovito reševanje konfliktov
Tehnike in pravila Metode Harward
delo z nasprotnimi interesi
upravljanje čustev na pogajanjih
pogajalske strategije
kako preseči »ne« na pogajanjih
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RAZVIJANJE PRAKTIČNIH POGAJALSKIH SPOSOBNOSTI UDELEŽENCEV ZA POGAJANJA NA
VISOKI RAVNI;
SPOZNAVANJE RAZLIČNIH POGAJALSKIH PRISTOPOV;
POSTOPKI, METODE IN ORODJA ZA RAZLIČNE FAZE POGAJALSKEGA PROCESA.

***

PROGRAM
2. JAZ KOT POGAJALEC
Priprava lastnih pogajalskih izhodišč
Vzpostavitev dobrega stika
Poznavanje izhodišč nasprotne strani
»Branje« sogovornika
DOLOČITEV: CILJEV, VSEBINE IN STRATEGIJE POGAJANJ
Uravnotežanje sodelovanja in tekmovanja
Stranka v pogajanjih je del mojega rezultata
Ohranjanje in kreiranje DOBREGA ODNOSA
Vedeti, kaj mi je v resnici najpomembnejše
Biti uspešen in prepričljiv v pogajanjih
Kdaj in kako pogajanja zaključiti
Sklenitev dobrega dogovora

3. VAJE - TRENINGI - IZVEDBA POGAJANJ
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Vaje in treningi z analizo
Priprava na pogajanja
IZVEDBA POGAJANJ UDELEŽENCEV z analizo.
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TERMINI in IZVEDBA
1. DAN

Pogajalske TEHNIKE IN VEŠČINE

2. DAN

JAZ kot POGAJALEC

3. DAN

SAMOSTOJNO DELO
- priprava pogajanj

4. DAN

Vaje - Treningi - IZVEDBA
POGAJANJ

Phase 5

Client Retention Strategies

IZVAJANJE:
DNEVI: 1, 2 in 4 potekajo "V ŽIVO"
DAN: 3 poteka kot priprava na pogajanja, ki se izvajajo 4. dan
(priprava na domu oz. v organizaciji)
TOČNI DATUMI se določijo skupaj z naročnikom.
Če je le mogoče, je zaželeno, da poteka usposabljanje v živo.

INŠTITUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA

METODE IN NAČIN DELA
1. razlaga teoretičnega temelja z diskusijo
2. razlaga, prikaz in vaja veščin
3. študije primerov iz prakse
4. igre vlog
5. delavnice 1 DAN
Pogajalske TEHNIKE
6. delo v parih in v skupinah
7. izvedba pogajanj s strani udeležencev - z analizo.

IN VEŠČINE

JAZ kot POGAJALEC

CENA PROGRAMA:

SAMOSTOJNO DELO
- priprava pogajanj

3 DAN

Vaje - Treningi - IZVEDBA
POGAJANJ

Redna cena tovrstnega
4 DAN usposabljanja je: 270 eur + ddv/uro.

POSEBNA PONUDBA
200 eur + ddv/uro.
PhaseZA
5 AKTUALNO SKUPINO
Clientje:Retention
Strategies
POTNI STROŠKI se obračunajo posebej.

DODATNE INFORMACIJE
INŠTITUT ZA MEDIACIJO CONCORDIA, Ljubljana
T: 040 604 406 (direktorica)
E: info@concordia.si, W: www.concordia.si

GLAVNA IZVAJALKA:
TANJA PIA METELKO
doktorica znanosti, univ.dipl.prav., soc. ped.
NLP Master Coach, NLP trenerka,
mediatorka, vodja pogajanj
040 604 406, info@concordia.si
Tanja Pia Metelko se je izobraževala na
daljših usposabljanjih pri naslednjih
vrhunskih tujih strokovnjakih na področju
mediacije, pogajanj in psihoterapevtskih
usmeritev:
William Ury, Kenneth Cloke, Lisa Parkinson, Anthony Robbins, Bob Proctor, Dr. Joe
Dispenza, Berth Feustel, Lynn Cole, Jette Simon, Jay Folberg, Susan Yates, Blair Singer,
Alex Mendossian, Mac Attram, Marjean Holden, Joseph McClandon, Gerda Mehta, Annette
Mouttet, Marian Liebman.
Dvajset let že uspešno deluje na treh področjih osebnega in poslovnega vodenja, ki jih
povezuje na inovativen in učinkovit način.
Njeno prvo področje dela je reševanje zastojev, konfliktov in sporov, tako med
gospodarskimi subjekti in znotraj poslovnih sistemov, kot med fizičnimi osebami, pri
čemer uporablja zlasti metodo mediacije, ki jo kombinira z med-arbom in drugimi
oblikami alternativnega reševanja sporov. Deluje v več mediacijskih centrih in
institucijah, tako v Sloveniji, kot širše v Evropski Uniji. V ta segment spada tudi
upravljanje in reševanje posledic mobinga oz. trpinčenja na delovnem mestu.
Razvoj osebnih in poslovnih potencialov je njeno drugo področje, kjer z osebnim in
poslovnim coachingom nudi suport in pomaga ustvarjati načine spremenjenega
delovanja, ki vodijo do uspešnih in učinkovitih strategij posameznikov in podjetij.
Posebej uspešna je pri diagnosticiranju in analizi stanja v podjetjih, čemur sledi
individualiziran program optimizacije delovnih procesov, učinkovitega delegiranja in
vodenja, upravljanja časa in uspešne komunikacije.
Pomoč pri ustvarjanju vizije, ciljev, načrtov in strategij, je njeno izrazito močno
področje.

TANJA PIA METELKO
uči in izobražuje kadre na področju vodenja, pogajanj in prodajnih veščin, da razvijejo
strategije in osebnost odličnega vodje, pogajalca in prodajnega. Sodelovala je z več kot
150- imi podjetji in institucijami.
Iz omenjenih področij izvaja treninge, delavnice ter krajša in daljša usposabljanja, kjer
udeležence nauči konkretnih tehnik, veščin in kompetenc. Treninge vodi v različnih
evropskih državah v katerih je tudi zasnovala in implementirala več programov
reševanja sporov in učinkovitega vodenja.
-v 20ih letih je izvedla preko 10.000 ur predavanj in usposabljanj s področja pogajanj,
mediacije in osebne rasti v Sloveniji in v tujini
-mediira na Inštitutu za mediacijo Concordia ter v postopkih sodišču pridružene
mediacije
-mediacije izvaja na področju gospodarskih, delovnopravnih, potrošniških, družinskih,
civilnih, na področju okolja, mediacijo med žrtvami in storilci kaznivih dejanj in v
čezmejnih sporih
-vodi supervizijske skupine za mediatorje na Inštitutu za mediacijo Concordia in v drugih
organizacijah in sodiščih
-opravila je preko 1000 medijacij v različnih sporih
- izvedla je preko 30 usposabljajnj s področja POGAJANJ
-je mednarodno certificiran INLPTA NLP Master Coach in INLPTA NLP Trener
-vzpostavila je Model mediacije v vzgoji in izobraževanju
-vzpostavila je Program usposabljanja za mediatorje, ki mediirajo med žrtvami in
mladoletnimi storilci kaznivih dejanj v Republiki Kosovo
-doštudirala je Imago partnersko terapijo
-predava na različnih kongresih, simpozijih in okroglih mizah je avtorica mnogih
strokovnih člankov s področja mediacije
- je avtorica poznanega priročnika: MEDIACIJSKE TEHNIKE IN VEŠČINE 1-50, Priročnik za
preprečevanje in reševanje konfliktov ter osebno rast v komuniciranju.

TANJA PIA METELKO

TANJA PIA METELKO je kot ena od dveh oseb iz Slovenije opravila elitno izobraževanje
BUSINESS MASTERY 1 in 2 pri svetovno poznanem TONYJU ROBBINSU
(POGAJANJA so ena od glavnih tem).
Sedaj že nekaj let sodeluje v njegovi ekipi.

POGAJANJA:

Prav tako je opravila vrhunsko izobraževanje pri SUCCESS RESOURCES:
GUERILLA BUSINESS INTENSIVE, certificiran program T. Harv Ekerja,
z izvajalcem Alex Mendossian.

TANJA PIA METELKO
je kot ena od dveh oseb iz Slovenije opravila elitno izobraževanje BUSINESS
MASTERY 1 in 2 pri svetovno poznanem TONYJU ROBBINSU
(POGAJANJA so ena od glavnih tem).
Sedaj že nekaj let sodeluje v njegovi ekipi.
Prav tako je opravila vrhunsko izobraževanje pri SUCCESS RESOURCES:
GUERILLA BUSINESS INTENSIVE, certificiran program T. Harv Ekerja,
z izvajalcem Alex Mendossian.

*** Zaradi tega na
usposabljanjih,
ki jih izvaja,
uporablja
VRHUNSKE TEHNIKE,
STRATEGIJE IN PROCESE.

BODITE TO, KAR STE:
NEPONOVLJIVI V SVOJI EDINSTVENOSTI.

