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Здравейте, 

Фирма „Маркетинг Солюшънс“® ви кани на своето обучение по: 

           „Бизнес преговори”  

                   Дата на провеждане:  17.02.2017г. 

      Място на провеждане: София 

 За кого е полезно и необходимо обучението?   

Семинарът е предназначен за тези , чиито професионални ангажименти са свързани с 
водене на преговори - бизнесмени, служители и мениджъри в търговски компании и 
др. В обучението са включени много практически упражнения и ролеви игри. 
Специално място е отделено на обсъждането на казуси и споделянето на опит.  
Цена: 100 лв. без ДДС + 3% допълнителна отстъпка за   повече от един участник                  

Местата са ограничени 

Запишете се сега! http://www.marketing-bg.net 

                        ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 

Време   Описание 

8.30 - 9.00  Регистрация и сутрешно кафе 

9.00 – 9.30 Откриване на 
семинара 

 Представяне на целта и програмата на събитието 

 Запознаване на участниците – първа възможност да 
демонстрират уменията си да комуникират. 

 Приемане на правила за групова работа. 

9.30 – 11.00   Понятие и функции на преговорите 

 Видове преговори 

 Правила и принципи за успешни преговори 

11.00-11.15 Кафе пауза  

11.15-13.00   Подготовка на преговорите 

 Основни етапи в процеса на преговорите 

 Позиции при участие в преговори  

 Умения за водене на преговори 

 Личностни стилове за водене на преговори 

13.00-14.00 Обедна почивка  

14.00 – 15.30   Основни стратегии за водене на преговори 

 Тактики за водене на преговори 

15.30 – 15.45 Кафе пауза  

15.45 – 17.00    Дистанционни преговори 

 Често срещани грешки в процеса на водене на 
преговори   
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 Психологически аспекти  

 Преговори в международна среда 

17.00-17.30 Закриване  

 
Лектор:  К. Стефанова –  С богат опит в областта на обученията по продажби и 
личностна реализация. Завършила висше образование в Университета „Ян Амос 
Коменски“, гр. Братислава. Магистър по психология, с педагогически профил. Работила 
като психолог и обучител към „Агенцията по заетостта“. С дългогодишна дейност в 
сферата на международната дейност и протокола.  
Участниците получават сертификат.  

В цената са включени материали за участие, кафе паузи 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

За записване: тел: 0888/575087 или market@marketing-bg.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


