
 • Co to jest wywieranie wpływu?

 • Umiejętność wywierania wpływu jako warunek skutecznego przywództwa.

 • Mechanizmy wywierania wpływu - wykorzystanie i kontrola emocji.

 • Asertywne metody odpierania zastrzeżeń.

              Zgłoś swój udział już dziś!

         530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   

WYWIERANIE WPŁYWU
PERSWAZJA, ARGUMENTOWANIE, ASERTYWNOŚĆ

 9 - 10 czerwca 2022r. 

Warsztat



  WARSZTAT

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
       Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
       Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Szkolenie stawia przed uczestnikami warsztatów szczególnie wysokie wymagania. Celem zajęć 
jest bowiem nie tylko nabywanie, najbardziej nawet wartościowej wiedzy lecz, prowadzona w 
atmosferze autentycznego zaangażowania, identyfikacja mocnych i słabych stron każdego ze 
managerów, służąca nakreśleniu kierunków efektywnego rozwoju zawodowego.

CELE SZKOLENIA 
 Nabycie umiejętności wykorzystania technik wywierania wpływu, argumentacji.
 Trening asertywności i perswazji.

ZAGADNIENIA
Wywieranie wpływu
Asertywność w pracy 
Argumentacja
Perswazja 

EFEKTY SZKOLENIA
Reguły wywierania wpływu
Zachowania asertywne, budujące autorytet
Rozwój strategii i technik wywierania wpływu oraz umiejętności przekonywania
Rozwój umiejętności przewodzenia innym oraz wprowadzania zmian
Pozyskanie / rozwój umiejętności wyrażania siebie i swoich opinii bez urażania uczuć innych 
osób
Rozwój postawy asertywnej w sytuacjach zawodowych
Kierowanie własnym rozwojem
Budowanie własnego wizerunku i autorytetu



             PROGRAM

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej 
atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

1. Wywieranie wpływu
- Co to jest wywieranie wpływu?
- Wywieranie wpływu a manipulacja
- Radzenie sobie w sytuacji presji i manipulacji
- Umiejętność wywierania wpływu jako warunek skutecznego przywództwa
- Wpływ jako odwoływanie się do potrzeb
- Wpływ przez lęk nadzieję
- Warunki osłabiające / sprzyjające wywieraniu wpływu
- Narzędzia i reguły wywierania wpływu - techniki
- Autorytet a posłuszeństwo
- Budowa autorytetu
- Sztuka autoprezentacji
- Rola samooceny
- Mechanizmy wywierania wpływu - wykorzystanie i kontrola emocji

2. Asertywność i wywieranie wpływu na innych
- Istota i znaczenie pojęcia asertywność
- Asertywne metody odpierania zastrzeżeń
- Przekonania utrudniające przyjęcie postawy asertywnej 
- Postawa asertywna a reakcje otoczenia
- Prawa osoby asertywnej
- Trzy style zachowania menedżera
- 5 praw Fensterhaima
- Problematyka emocji – komunikat „JA”
- Mówienie i myślenie o sobie dobrze – świadomość własnego potencjału
- Problematyka granic
- Techniki asertywne
- Dziele się opiniami – informacja zwrotna
- Wyrażanie szacunku i uznania
- Wyrażanie uczuć jakie żywimy do innych
- Formułowanie i przyjmowanie konstruktywnych uwag krytycznych
- Miniprzewodnik asertywnego zachowania
- Przyznawanie się do błędów i przepraszanie
- Mówienie i myślenie o swoich wadach
- Proszenie o coś, co chcemy lub nam się należy
- Odmawianie czegoś komuś (mówienie NIE)
- Kończenie trudnych spraw, rozmów
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    TRENERZY

Adam Górecki
Praktyk zarządzania, interim manager, wykładowca MBA, negocjator zastępczy – 
uprawomocniony, mediator, coach/ trener i konsultant. Realizuje projekty 
szkoleniowe i doradcze, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji 
menedżerskich w nowoczesnym, wysoce zmiennym środowisku biznesowym.

Ekspert z dziedzin; zarządzania strategicznego, zespołami, przywództwa w 
zmianie, negocjacji, sprzedaży B2B i B2C, obsługi i budowy trwałych relacji z 
klientami CRM, prowadzenia spotkań - wystąpień, organizacji pracy i czasu, 
coachingu i On the Job Training, work – life balance i work – life integration.

Posiada 27-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych 
korporacjach, wzbogacone o wiele szkoleń krajowych i zagranicznych.

Pracował w dwóch największych na świecie firmach w swoich branżach (IKEA, 
Electrolux).

Był wice szefem firm, ds. sprzedaży, w Yawal i Final S.A. w ramach projektu interim 
management. Był dyrektorem sprzedaży krajowej w: Amica Wronki, Electrolux 
Poland (reprezentował firmę odnośnie marek Electrolux, AEG, Zanussi), Merloni 
Indesit Polska (Ariston). Pracował w Leroy Merlin oraz był szefem sprzedaży w IKEA 
w Polsce.

Zarządzał działami sprzedaży liczącymi kilkadziesiąt osób oraz był odpowiedzialny 
za kilkusetmilionowe budżety sprzedaży.
.


