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W ROLI  GŁÓWNEJ:
NEGOCJATOR Jak przygotować się do roli negocjatora?

Jakie są style negocjacji oraz kiedy

i których warto używać?

Jak negocjować w sposób korzystny 
dla obu stron?

SEMINARIUM I WARSZTATY

PROGRAM ZAPROJEKTOWANY NA NEGOCJACYJNY 

OBSZAR SPRZEDAŻY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIE-

NIEM JEGO PSYCHOLOGICZNEGO ASPEKTU, UCZESTNI-
KÓW NEGOCJACJI ORAZ TECHNIK BUDOWANIA SPÓJNE -

GO WIZERUNKU W ROLI NEGOCJATORA. POŁĄCZENIE 
WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI JAKIE WYNIEŚLIŚMY
Z DZIEDZIN NEGOCJACJI,  MEDIACJI,  SPRZEDAŻY ORAZ 
PSYCHOLOGII BEHAWIORALNEJ I TECHNIK BUDOWANIA 
ROLI – POZWOLIŁO NAM PRZYGOTOWAĆ PROGRAM, 
KTÓRY STANOWI UNIKALNĄ WARTOŚĆ NA POLSKIM 
RYNKU SZKOLEŃ.

Szkolenie  z  negocjacj i ,  to  intensywny trening po którym 
każdy uczestnik  spojrzy na s iebie  w ro l i  Negocjatora 
zupełnie inaczej – zacznie negocjować świadomie, chętniej
i skuteczniej niż dotychczas, ciesząc się szacunkiem
i zaufaniem swoich Partnerów. Uczestnicy  odnajdą w szko -

len iu oprócz bogatego arsenału nowych technik  również 
unikalne metody pracy nad ro lą negocjatora ,  stanowiące 
k luczowe kompetencje do nowoczesnego i  przede 
wszystk im skutecznego negocjowania.
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PRZYGOTOWANIE SIĘ DO ROLI 
NEGOCJATORA

Podczas szkolenia przejdziesz interaktywny test 
pozwalający określić Twoje naturalne zasoby co 
do stylu negocjowania oraz poziomu elastyczności.
Poznasz niezbędne narzędzia do świadomego 
tworzenia roli negocjatora wykorzystując, aż 9 
Twoich osobistych, unikalnych zasobów. Dowiesz 
się czym naprawdę jest asertywność – stany Ego
i jak się po nich poruszać.
. 

ZASADY NEGOCJACJI I ICH 
ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

Dowiesz się jakie są główne zasady postępowania 
w negocjacjach, m.in. kiedy i w jaki sposób ustępo-

wać w sposób korzystny dla obu stron; poznasz 
kontr-techniki drugiej strony, jak i techniki, dzięki 
którym Oponent staje się Partnerem.

STYLE NEGOCJACYJNE

Poznasz i zrozumiesz różne style negocjacji oraz 
w jakich okolicznościach i których warto używać. 
W świadomy sposób będziesz potrafił dobierać 
odpowiednie style do sytuacji.

PROCES NEGOCJACYJNY I JEGO FAZY

Poznasz pojęcia jak: BATNA (Best Alternative To
a Negotiated Agreement),  ZOPA (Zone of Possible 
Agreement) – dowiesz się jak prawidłowo je zrozu-

mieć oraz używać mądrze i skutecznie. Poznasz 
wiążące się z nimi szanse i zagrożenia.
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GŁOSY WSPIERAJĄCE I SABOTUJĄCE

Poruszymy temat czynników wspierających
i osłabiających Twoją pozycje w negocjacjach. 
Dowiesz się w jaki sposób budować silną pozycję
negocjacyjną i jak może postrzegać Cię twój 
partner. 

SYTUACJE TRUDNE I PROBLEMOWE

Podczas szkolenia przećwiczysz umiejętności 
związane z zarządzaniem konfliktami, nauczysz 
się jak doprowadzać do zgody w wyjątkowo trud-

nych kwestiach oraz neutralizować wpływ czynni-
ków destabilizujących proces negocjacyjny.

ROZPOZNAWANIA INTENCJI PARTNERA
W NEGOCJACJACH

Na szkoleniu pokażemy w jaki sposób odczytywać
zachowanie partnera - nauczysz się o czym 
naprawdę mówi i co chce Ci przekazać w nego-

cjacjach.

PAKIET STRATEGII, TAKTYK I CELÓW 
NEGOCJACYJNYCH

Podczas warsztatów otrzymasz nasze autorskie 
strategie i taktyki negocjacyjne – które są jedny-

mi z kluczowych wartości szkolenia. Dzięki tym 
narzędziom i Twoim zaangażowaniu nauczysz 
się skutecznie negocjować – zawodowo, 
prywatnie i… sam ze sobą.
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KTO SKORZYSTA 

ZE SZKOLENIA?

PRZEDSTAWICIELE 

HANDLOWI

KADRA 
ZARZĄDZAJĄCA 

SPRZEDAŻĄ

WŁAŚCICIELE FIRM

OSOBY NEGOCJUJĄCE 
WARUNKI WSPÓŁPRACY



Wśrod osób dobrze wykształco-

nych, znających zasady negocja-

cji sukces warunkowany jest w..

od indywidualnych uwarunkowań
jak: otwarta postawa, zdolność 
obserwacji, dobra ocena własnych
kompetencji. Czynniki takie jak 
inteligencja, konfliktowość, znajo- 
mość technik oraz narzędzi wpły-

wają na sam przebieg, czas trwa-

nia i styl negocjacji, natomiast 
nie są kluczowe w ogólnym 
wyniku.

JAK TO ROZUMIEĆ?
W zależności od stopnia zaawan-

sowania naszych zdolności nego-

cjacyjnych trening kompetencji 
powinien dotyczyć odpowied-

nich obszarów. Zaczynając od 
niezaawansowanego - technika 
prowadzenia rozmwów, argu-

mentacji, autoprezentacji do 
zaawansowanego - umiejętności 
miękkie, budowanie asertywnej 
postawy, trening pewności 
swoich kompetencji. 

* Dane pochodzą z badania „Are some
negotiators better than others? Individual 
differences in bargaining outcomes”. Hillary 
Anger Elfenbein

ŚWIADOMOŚĆ SWOJEGO 
POTENCJAŁU W NEGOCJA-

CJACH TO POCZĄTEK

46%
Burza mózgów

Maksymalnie aktywizujemy uczestników do  
zgłaszania pomysłów. Pracując wspólnie
w grupie,  szukamy i wybieramy najlepsze 

pomysły, dopasowane do określonych potrzeb. 

Gry symulacyjne
Odpowiednio dobrane ćwiczenia, z pomocą 

elementów zabawy i rywalizacji - umożliwiają 
indywidualne lub grupowe osiąganie celów. 
Zajęcia angażują uczestników, pozwalają na 
silne emocjonalne przeżycie. Doświadczenia 

zdobyte tą metodą trwale pozostają
w świadomości uczestników.

Dyskusja moderowana

Dyskusje umożliwiają wymianę doświadczeń, 
dzielenie się wiedzą i spojrzenie na omawiany 

problem z różnych perspektyw. Zadaniem 
naszych trenerów jest ich moderacja, tak by 

przebiegały w optymalny sposób.
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PLAN SZKOLENIA

1 DZIEŃ
ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ

W trakcie pierwszego dnia szkoleniowego zosta-

niesz wyposażony w niezbędna wiedzę dotycząca 
negocjacji – poruszymy takie tematy jak: świado-

mość roli, stany Ego;  planowanie, proces i fazy 
negocjacji; BATNA ; ZOPA; poznasz i zrozumiesz 
kluczowe techniki i zasady negocjacyjne. 

2 DZIEŃ
WYTRENUJESZ UMIEJĘTNOŚCI

Drugi dzień to sesja nastawiona na doskonalenie 
Twoich umiejętności. Podczas zajęć przećwi-
czysz różne scenariusze, odbędziesz symulacje
i gry negocjacyjne, poznasz praktyczne narzędzia 
do planowania procesu negocjacji. Nauczysz 
się ustępować, doprowadzać do zgody i negocjo-

wać częściej i skuteczniej. 

5h SEMINARIUM 8h WARSZTATÓW SESJI 0’55h
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1. WIEDZA
– w jaki obszarze kształci szkolenie?

witalni.pl
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Firm zajmujących się szkolenia-
mi jest dużo na rynku, wybrać tą 
właściwą jest sztuką… Nam się 

udało!”.

(...) Dziś z perspektywy czasu 
mogę ocenić, że podjęta decyzja 
okazała się słusznym wyborem. 
Witalni do tej pory zrealizowali 
dla LIGUM cykl szkoleń dla Kadry 
Zarządzającej średniego szczebla 
oraz dla Przedstawicieli Handlo-

wych.

Szkolenia zostały przygotowane
i przeprowadzone zgodnie z naszy-

mi oczekiwaniami (...). Uczestnicy 
szkolenia otrzymali profesjonalnie 
opracowane materiały szkoleniowe, 
które będą dla nich wsparciem w 
późniejszej pracy. Program szkoleń 
został dostosowany do potrzeb (...)
z wykorzystaniem praktycznych 
przykładów i ćwiczeń dostosowa-

nych do branży, którą reprezentuje 
LIGUM. Szkolenia cechowały się 
wysokim poziomem merytorycz-

nym, aktywizującą formą zajęć oraz 
dobrą atmosferą sprzyjającą rozwo-

jowi zawodowemu uczestników.

Już wkrótce będziemy realizować 
kolejny cykl szkoleń dla menadże-

rów wyższego szczebla, a to najlep-

sza rekomendacja!

Piotr Walkowiak
Prezes Zarządu

Ligum, 2016

O WITALNYCH

GŁÓWNE KORZYŚCI

Przygotowanie do roli Negocjatora –  weź-

miesz udział w interaktywnym teście dzięki 
czemu określisz Twoje naturalne zasoby co do 
stylu negocjowania oraz poziomu elastyczności.

Zrozumiesz czym naprawdę jest asertywność 
– stany Ego i jak świadomie po nich podróżować?

Poznasz i zrozumiesz różne style negocjacji
oraz w jakich okolicznościach, i których z nich 
opłaca Ci się używać.

Poznasz i zrozumiesz zasady negocjacji i ich 
zastosowanie w praktyce.

Poznasz techniki, które będą zbliżały Cię do 
porozumienia z Partnerem.

Poznasz kontrtechniki drugiej strony oraz dzięki 
którym Oponent staje się Partnerem.

Zrozumiesz prawidłowo BATNA i ZOPA –  jak uży- 
wać ich mądrze i skutecznie? Szanse i zagrożenia.

Poznasz i zrozumiesz wagę oraz zasady 
ustępstw w negocjacjach. Dowiesz się kiedy
i w jaki sposób ustępować. 

Dowiesz się jak zbudować rolę, aby wspierała 
spójność Twojego wizerunku.

2. WYTRENUJESZ
UMIEJĘTNOŚCI
– co udoskonalisz na warsztatach?

Nauczysz się skutecznie negocjować – zawo-

dowo, prywatnie i… sam ze sobą.

Nauczysz się rozpoznawać różne stany Ego
i świadomie wybierać najbardziej opłacalny
w danej sytuacji.

Nauczysz się jak niwelować sabotujące głosy 
w Twojej głowie i w jaki sposób czerpać z zaso-

bów głosów wspierających.

Nauczysz się rozpoznawać, o czym tak 
naprawdę mówi oraz co chce Ci przekazać 
Twój Partner w negocjacjach.

Nauczysz się stosować techniki i kontrtechni-
ki negocjacyjne, świadomie dobierając style.

Nauczysz się ustępować w sposób korzystny 
dla obu stron.

Nauczysz się jak doprowadzać do zgody
w wyjątkowo trudnych kwestiach.

Nauczysz się jak świadomie tworzyć rolę,
wykorzystując aż 9 Twoich osobistych, unikal-
nych zasobów!
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DODATKOWE KORZYŚCI

, 
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1590,00 PLN netto

WARTOŚĆ INWESTYCJI

Catering

obiad, poczęstunek, 

przerwy kawowe

komplet profesjonalnych 

materiałów szkoleniowych

ziewać w tych 

materiałach. tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach. ziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach

Lorem psum at dolor 
ikonki mówią nam o 

tym czego się 

spodziewać w tych 

materiałach. tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach. tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach

imienny CERTYFIKAT

ukończenia szkolenia

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10-20 l ipca 2014
odbyła szkolenie z  technik sprzedażowych 
tym samym została specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych

WARTOŚĆ
SZKOLENIA
TO TAKŻE:

Inwestycja:

O
FE

RT
A

PROMOCJE:
W przypadku przesłania zgło-

szenia na szkolenie do:

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 300 PLN netto/os.

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 100 PLN netto/os.

60

30

ZASADY:
Podana inwestycja jest warto-

ścią netto + VAT 23%. 

W celu rezerwacji miejsca 

prosimy o przesłanie wypełnionego

f o r m u l a r z a  z g ł o s z e n i o w e g o  

dołączonego do oferty lub skorzy-

stanie z zapisów online, dostępnych

na www.witalni.pl

Zapisy na szkolenie odbywają 

się do 10 dni przed datą.

Podana wartość inwestycji nie 

uwzględnia ewentualnego noclegu 

- na Państwa życzenie, możemy

dokonać rezerwacji.
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WSPÓŁPRACOWAŁ 
M.IN. Z MARKAMI:

praktyczne 

Zbigniew Owsiak 

witalni.pl



TERMINARZ SZKOLEŃ
MARZEC - GRUDZIEŃ 2017

HARMONOGRAM

DZIEŃ I
09³0 - 1700

DZIEŃ II
09³0 - 1700w programie szkolenia przewidziane 

są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

ZAPISZ SIĘ
1

2

3

TE
RM

IN
Y

Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl. Wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin 
i kliknij zapisz się. Możesz również wygodnie skorzystać z płatności online 

Wypełnij formularz załączony do niniejszego programu i prześlij na adres mailowy biuro@witalni.pl

Skontaktuj się z Nami telefonicznie dzwoniąć pod numer 71 757 52 19

Zapisy na szkolenie do 10 dni przed datą szkolenia
W przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 10 dni - uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.

ŚREDNIA OCENA
SZKOLEŃ PROWADZONYCH 

PRZEZ DAWIDA (1-5):

Czy szkolenie było prowadzone
w sposób interesujący?

4,97/5

Czy treści były przekazywane jasno
i przystępnie?

4,93/5

Poziom merytoryczny
szkolenia

4,87/5

Przydatność szkolenia do
wykonywanej pracy

4,85/5

Ilość uzyskanej wiedzy dzięki 
szkoleniu

4,48/5

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet 
po szkoleniach, próba 214 ankiet oraz opinii. 

Skala ocen: 1-5
X
lat

30 - 31.05.2017 
Kraków

17 - 18.05.2017
Wrocław

14 - 15.06.2017
Poznań
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kod + nazwa firmy
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biuro@witalni.pl 71 757 52 90
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 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441
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W ROLI GŁÓWNEJ: NEGOCJATOR

1590,00
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