
Negocjacje w biznesie - MŚP
Zwiększ swoją pewność siebie i umiejętności w negocjacji

•  Najbardziej skuteczne techniki negocjacyjne

•  Sprawne prowadzenie zaawansowanych negocjacji biznesowych.

• Rozpoznanie manipulacji oraz przeciwstawianie się próbom manipulacji, za pomocą skutecznych   
   technik anty manipulacyjnych.

• Umiejętność zarządzania konfliktem podczas negocjacji.

• Poznanie swoich mocnych i słabych stron, co praktycznie pozwala nakreślić kierunki       
   indywidualnego rozwoju.

 

Warszawa, 25 - 26 lutego 2020

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl



Kurs

Czas warsztatów

2 dni

Cele Edukacyjne 

• Jak rozpocząć, przeprowadzić i zamknąć negocjacje w biznesie.
• Pozna zasady efektywnego przygotowywania się do procesu negocjacji, aby unikać popełniania błędów.
• Jak w negocjacjach budować relacje, niezależnie od przebiegu rozmów i zachowania drugiej strony.
• Uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę na temat stosowania najbardziej skutecznych technik negocjacyjnych

Cele Biznesowe

•  Uczestnik stosuje po szkoleniu, w swojej codziennej praktyce negocjacyjnej, najbardziej skuteczne            
    techniki negocjacyjne
•  Umie sprawnie prowadzić zaawansowane negocjacje biznesowe.
•  Potrafi skutecznie negocjować z różnymi grupami interesu.
• Umie wywierać wpływ, rozpoznawać, czy jest się obiektem manipulacji oraz przeciwstawiać się próbom    
    manipulacji, za pomocą skutecznych technik anty manipulacyjnych.
•  Umie zarządzać konfliktem podczas negocjacji
•  Zna swoje mocne i słabe strony, co praktycznie pozwala mu nakreślić kierunki indywidualnego rozwoju

Program

Przedmiotem warsztatów są zaawansowane umiejętności negocjacyjne niezbędne w wielu sytuacjach zawodowych, 
zarówno w działaniach wewnątrz firmy, jak i w kontaktach zewnętrznych. Wynikiem prawidłowo przeprowadzonych 
negocjacji jest osiągnięcie porozumienia korzystnego dla wszystkich zaangażowanych w omawiany proces stron. Podczas 
zajęć poruszone zostaną zagadnienia związane z manipulacją w procesie negocjacji (i nie tylko). W seminarium zostaną 
zaprezentowane uwzględnione elementy „savoir vivre” negocjacji, w tym m.in. jak rozpoczynać spotkania, jakie elementy 
powinny zostać w nich zawarte, w jaki sposób w dobrym tonie kończyć negocjacje. Szczególny nacisk zostanie położony na 
aspekt społeczny (czynnik ludzki) negocjacji oraz na metody wypracowywania konsensusu, porozumienia ponad podziałami 
w duchu win/win – tak, aby każda ze stron (dwóch, czy trzech) miała wrażenie – poczucie wygranej.

Korzyści ze szkolenia mają walor praktyczny i są przydatne podczas codziennej pracy. O jakości programu decyduje ilość 
przykładów praktycznych i opisów zaistniałych sytuacji użytych w trakcie spotkania przez prowadzącego

Firma BMS wykazała się pełnym profesjonalizmem w przygotowaniu konferencji dla branży farmaceutycznej. 
Podjęte tematy i zaproszeni prelegenci w pełni odpowiedzieli na potrzeby uczestników.

Potwierdzeniem tego była merytoryczna dyskusja. Polecam!
Adrianna Tomasik, PR Manager – Gedeon Richter Polska



Kurs

Dzień I     8.00 :16.00

Przygotowanie do negocjacji                8:00 – 13:00

Ćwiczenie 1: Poznajmy się   30’ 

Uczestnicy z trenerem ustalają pytania w kluczu: dowiedzenia się czegoś ciekawego o innych 
uczestnikach.   Następnie każdy z uczestników przeprowadza wywiad z jedną wylosowaną osobą i 
prezentuje tę osobę na forum. Ćwiczenie ma na celu poznanie umiejętności komunikacyjnych 
uczestników, przy okazji pozwalając na wchodzenie w interakcje z trochę przypadkowymi osobami i 
szybko zmniejsza dystans między uczestnikami.

2. Prezentacja programu szkolenia i określenie oczekiwań uczestników 10’ 

3. Ćwiczenia pozwalające na wychodzenie poza schematyczne myślenie  30’  

Ćwiczenie 2: Popchnij sznurek 

Ćwiczenie 3: Czterema prostymi kreskami połącz bez odrywania ręki dziewięć punktów. Czy jest 
możliwe połączyć te punkty jedną kreską? 

Ćwiczenie 4: Wyzwól się z więzów.  (ew. jeśli starczy czasu - przejście przez rzekę)  

Podsumowanie: Schematy i nastawienia. Co to są nEGOcjacje? O czym myślą obie strony negocjacji? 
Wiedza ukryta, czy jawna?

Ćwiczenie 5: Pieniądze. Ćwiczenie nagrywane na kamerę!  70’  

Uczestnicy mają podzielić między siebie pieniądze. Połowa grupy siedzi „inwazyjnie”, druga połowa nie 
inwazyjnie. Część tylko widzi pieniądze, część dostaje je do ręki. Omówienie ćwiczenia jest 
wprowadzeniem do prowadzenia negocjacji.

Przerwa kawowa    15’

’

 

Z przyjemnością uczestniczyłam w spotkaniu biznesowym dla branży farmaceutycznej. Spotkanie było wspaniale 
zorganizowane, tak pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Możliwość wymiany doświadczeń, dyskusji i konsultacji z różnymi specjalistami z branży.
Anna Austen-Palicka, Radca Prawny (właściciel) – Kancelaria Radcy Prawnego Anna Austen-Palicka



Kurs

6. Dyskusja moderowana: 60’ Czym są negocjacje? 

Kiedy negocjujemy?    
BATNA, czym jest?  
Strategie i style prowadzenia negocjacji.    
Przebieg negocjacji. 
Trudny klient i trudna sytuacja. 
Konfliktowe sytuacje. 
Wskazówki dla negocjatorów.

7. Ćwiczenie: Co mu jest?          35’ 

Uczestnicy mają przy pomocy pytań odgadnąć co jest pacjentowi. Uczestnicy są konsylium lekarskim i 
mają przed sobą trudny przypadek. Ich zadaniem jest ZROZUMIEĆ sytuację pacjenta – klienta. Chodzi 
o empatyczne podchodzenie do klienta i umiejętność wyciągania wniosków z tego co mówi pacjent – 
klient. Ostatecznie słuchanie w procesie negocjacji.

8. Wypracowanie modelu.           50’      

Wypracowany zostanie model negocjacji, dopasowany do tego co robią uczestnicy szkolenia.     

Obiad: 13.00 – 14.00             60’

9. Ćwiczenie: Jaja strusia.           90’

 Zadaniem uczestników będzie przećwiczyć wypracowany model negocjacyjny, lub nawet kilka modeli 
– w zależności odich zaangażowania i umiejętności.

10. W trakcie ćwiczenia 15 minut przerwy kawowej

11. Podsumowanie dnia i wnioski uczestników            15’

Bardzo ciekawie przygotowane farmaceutyczne spotkanie.
Ciekawe prezentacje prelegentów, kompetentni uczestnicy.

Bardzo miła atmosfera i miejsce konferencji.
Grzegorz Kobyłczyk, Dyrektor ds. Marketingu – UniPhar



Kurs

Dzień II             8.00 – 16.00

12. Przypomnienie najważniejszych rzeczy z dnia wczorajszego          20’

13. Brudne chwyty w negocjacjach         60’

14. Ćwiczenie: układanka          30’  

Uczestnicy mają za zadanie ułożyć układankę z puzzli, które są pomieszane między grupami. Grupy muszą negocjować 
wymianę puzzli, aby ułożyć swój obrazek.

15. Psychologiczne aspekty negocjacji.         40’ 

Kiedy negocjować, kiedy nie negocjować. Jak się zachować wobec gier negocjacyjnych. Kim jestem, a kim powinienem być w 
negocjacjach. Trochę o zachowaniach ludzi. 

Przerwa kawowa        15’

16. Ćwiczenie: sprzedaż literek          40’

Uczestnicy mają za zadanie ułożenie jak największej ilości wyrazów z literek. Ćwiczenie jest najeżone zmianami 
paradygmatów i prowadzi do szybszego zrozumienia o co chodzi klientowi i jak możemy mu to dać.

17. Gra: Piramida           65’

Zadaniem uczestników jest napisać plan pozyskania materiału i budowy piramidy wraz z ustaleniem najlepszej trasy 
przejścia przez pustynię. Mogą zablokować budowę piramidy przez konkurencyjne zespoły. W omówieniu gry ustalamy 
jakim stylem negocjacyjnym prowadziliśmy tę grę. I jaki to odniosło skutek. W skrócie: co ma na co wpływ w negocjacjach. 

18. Obiad: 12.30 – 13.30                60’                                                                         

19. Gra negocjacyjna: zakup działki              120’

Ostatnie ćwiczenie negocjacyjne. Uczestnicy podzieleni na grupy mają sprzedać lub kupić działki pod inwestycję. Mogą 
działać samodzielnie lub jako grupy, to zależy od tego jak się umówią. Ich zadaniem jest osiągnąć korzyści opisane w 
scenariuszu. 

W czasie ćwiczenia – przerwa kawowa 15’                                                                                          

20. Podsumowanie szkolenia i ankiety               30’                                                                                   
 

Firma BMS to pełen profesjonalizm w przygotowywaniu szkoleń i konferencji. Zarówno tematy jak i prelegenci 
byli doskonale dobrani do omawianych zagadnień. Z przyjemnością skorzystam w przyszłości ze szkoleń lub 

obecności na konferencjach organizowanych przez BMS.
Marta Barecka, Kierownik Marketingu Konsumenckiego – CF Hasco-Lek



Trener

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

 Krzysztof  Stefaniak                        

Krzysztof zdobywał doświadczenie za zakresu prowadzenia sesji Acion 
Learningu pracując w międzynarodowych korporacjach oraz polskich 
przedsiębiorstwach takich jak Telewizja Polska, Ministerstwo Pracy, Asseco 
Poland, Nestle, Tele 5, Macrosoft. Od 2006 pracuje jako trener oraz konsultant 
współpracując z takimi klientami jak PwC Polska, PKN Orlen, Ministerstwo 
Finansów, Samsung, Bridgestone, Dachser, Inditex.

Pierwsze warsztaty szkoleniowe prowadzone przez niego odbyły się w 1994 
i od tego czasu Krzysztof rozwijał swoje umiejętności w pracy szkoleniowej i 
konsultingowej z kadrą kierowniczą wysokiego szczebla zarządzania. 

Podczas swojej kariery zawodowej jako Dyrektor Personalny przeprowadził 
wiele warsztatów coachingowych, Action Learningu oraz facylitacji z 
menedżerami wszystkich szczebli zarządzania. 

Krzysztofa ważnym atutem jest wiedza i doskonałe rozumienie 
funkcjonowania korporacji oraz istniejących w niej procesów 
komunikacyjnych

 
.


