
Negocjacje w biznesie
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, 23 - 24 lutego 2021

   
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

Pierwszy dzień

1. Przegląd strategii i technik negocjacyjnych.    0,5h

1.1 Korzyści i zagrożenia każdej metody. Wybór strategii i możliwości ich zastosowania. Zaawansowane wykorzystanie  
       – pomoc i podpowiedź

Ćwiczenie - praca w podgrupach – dyskusja

1.2 Win / Lose
1.3 Konsekwencje 

2. Odpowiednie przygotowanie jako warunek sukcesu procesu negocjacyjnego. 1h

2.1. Czas – dobra organizacja.
2.2. Ludzie – zasoby organizacji i strona przeciwna.
2.3. Relacje – ze stronami.

3. Cechy i zaawansowane umiejętności dobrego negocjatora.

3.1. Gra – jak pokonać stres?
3.2. Sztuka.
3.3. Siła 4 sekund i przerw.

4. Jak prowadzić rozmowy negocjacyjne? Część I.   1,5h

Ćwiczenia – warsztaty – scenki

5. Czy nadaję się na skutecznego negocjatora? 15min

Test indywidualnych umiejętności negocjacyjnych
Ćwiczenie

6. Wywieranie wpływu a manipulacja.  0,5h

6.1. Mechanizmy wywierania wpływu.
6.2. Wywieranie wpływu a manipulacja.

Dyskusja 
Na czym, Twoim zdaniem, polega różnica między wywieraniem wpływu a manipulacją?

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

7. Techniki, narzędzia, metody wywierania wpływu i manipulacji.   1h

7.1. Stosowanie zasad / reguł:
7.2. Reguła kontrastu
7.3. Reguła konsekwencji
7.4. Zasada wzajemności
7.5. Zasada dowodu społecznego
7.6. Reguła niedostępności
7.7. Reguła sympatii
7.8. Zasada autorytetu
7.9. Demonstracja 
7.10. Naśladownictwo 
7.11. Efekt pierwszeństwa i świeżości
7.12. TECHNIKI NEGOCJACYJNE  I TECHNIKI WPŁYWANIA 
 7.12.1. Poznanie 12-tu technik
 7.12.2. Jak się przed nimi bronić?

Ćwiczenie - przykłady 

8. „Siła rażenia”.  15min

8.1. Autorytet a posłuszeństwo.
8.2. Sztuka autoprezentacji.
8.3. Rola samooceny.

9. Przezwyciężanie trudności w negocjacjach.   0,5h

9.1. Co to są zastrzeżenia?
9.2. A co gdy ktoś ma inne zdanie?
9.3. „Magiczne” zdanie…                                                                                 
9.4. Nie i już!

10. Manipulacja - konsekwencje 

Test umiejętności przewidywania zachowań ludzkich w sytuacjach manipulacyjnych    15min
Ćwiczenie

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

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



Kurs

Drugi dzień  

1. Jak prowadzić rozmowy negocjacyjne. Część II. 2h

Ćwiczenia - warsztaty – scenki.

2. Komunikacja werbalna, nie werbalna, mowa ciała w negocjacjach  2h

2.1. Komunikacja – treść i przekaz
2.2. Kanały komunikacji
2.3. Asertywna sztuka słuchania
2.4. Formy komunikacji
2.5. Dobre pierwsze wrażenie, reguła: 4 ´ 20
2.6. Aktywne słuchanie
2.7. Komunikacja werbalna - Zadawaj pytania otwarte i zamknięte                 
2.8. Dlaczego jest ważniejsze niż co!
2.9. Technika parafrazowania, błędy, 3 funkcje          
2.10. Komunikacja nie werbalna, a podświadomość
2.11. Mowa ciała x 14
2.12. Odległość
2.13. Gospodarowanie przestrzenią 
2.14. Intonacja głosu

3. Warsztaty podsumowujące zajęcia. 2h

Scenki
Część III z prowadzenia rozmowy negocjacyjnej wykorzystującej elementy wywierania wpływu. 

4. Podsumowanie i zakończenie.   0,5-1h

Opcjonalnie: Wypełnienie Indywidualnego Planu Działań wdrożeniowych 

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 Poland Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Hanna Świątkowska                    

+15 lat doświadczenia w sprzedaży jako Business Partner Manager, Channel 
Manager, Sales Manager  w branży nowych technologii, multimedialnej, IT, 
medycznej.

W Carestream Health (były Kodak) zajmowałam się tworzeniem i zarządzaniem 
kanałów sprzedażowych w Polsce i Europie Wschodniej. Koordynowałam 
wdrożenia sprzedażowe w obszarze systemów Help Desk i Service Desk, ERP - 
Axapta, Customer Service Automation w branży multimedialnej, telewizji 
internetowej. +7 lat doświadczenia na sali szkoleniowej oraz on-line, jako trener 
biznesu, coach i trener wellness.

Dzielę się doświadczeniem, widzą i motywuję ludzi jak skutecznie sprzedawać, 
prowadzić negocjacje oraz finalizować transakcje, a także pielęgnować relacje z 
klientami w biznesie.
Wspieram managerów w różnych obszarach: budowania kompetencji liderskich, 
przywódczych, rozwóju umiejętności osobistych, talentów i efektywności zespołu, 
wyznaczania ścieżki kariery, przy projektach zarządzania zmianą - zarówno na 
poziomie organizacyjnym, jak i indywidualnym, w budowaniu spójnych, 
skutecznych, rozwojowych zespołów. Pracuję w oparciu o najnowsze osiągnięcia 
psychologii biznesu. 

Jako coach specjalizuje się w coachingu transformacyjnym, opartym na holistycznej 
koncepcji człowieka, wspierającym szeroko rozumiany rozwój osobisty.  Jestem 
współwłaścicielem Dopełni Ośrodka Rozwoju i Psychoterapii, gdzie prowadzę 
praktykę indywidualną. 

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytecie Marii Curie – 
Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych: Psychologia społeczna. 
Certyfikowany Trener biznesu oraz Trener coachingu i mentoringu. Certyfikowany 
trener i terapeuta pracy z ciałem. Terapeuta w nurcie Psychologii Zorientowanej na 
Proces. Certyfikat ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. 

.


