techniki negocjacyjne
wywieranie wpływu
mikroekspresje
manipulacje
mowa ciała
blef

Radical
Negotiator™
Wiodące warsztaty
twardych negocjacji
Warsztaty przygotowane metodą Design Thinking

ARK SKILLS CORP
HIGH QUALITY TRAININGS

1

Copyright© Ark-Skills Corporation (Korporacja Umiejetnosci Arka). All rights reserved. More at www.arkskillscorporation.com
Note: The information contained in this message may be privileged and confidential and protected from disclosure. If the reader or receiver of this message is not the
intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution
or copying of this communication is strictly prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. Thank you.
ARK – Skills Corporation.

Idea
Jak rozpoznać blef, manipulacje i jak się przed nimi bronić?
Jak, dzięki technikom negocjacyjnym, znacząco poprawić wyniki?
Jak radzić sobie z presją, agresją i trudnymi emocjami?
Mamy przyjemność zaprosić Cię do udziału w niezwykle praktycznych
warsztatach twardych negocjacji - RADICAL NEGOTIATOR™. Są to
jedyne, profesjonalne warsztaty w Polsce, które kładą nacisk na
umiejętność stosowania i radzenia sobie z twardym stylem
negocjowania.
Warsztaty te cieszą się stałym powodzeniem wśród kupców i
sprzedawców, średnich i dużych korporacji, a także właścicieli firm.
Każdego roku, w kilkunastu edycjach tych warsztatów, w formule
otwartej lub zamkniętej bierze udział kilkuset uczestników. Niezmiennie
zwracają oni uwagę nie użyteczność ćwiczonych umiejętności.
Zastosowanie zaledwie kilku technik często powoduje odzyskanie
inwestycji w szkolenie w przeciągu kilku dni.
Do najważniejszych obszarów szkolenia należą: nauka umiejętności
rozpoznawania i stosowania blefu, nauka umiejętności radzenie sobie z
manipulacją, wzmocnienie pewności siebie w trakcie negocjacji,
właściwe przygotowanie i prowadzenie negocjacji, przełamywanie
impasu. Dzięki szkoleni:
Ø Nauczysz się planować strategię negocjacji w oparciu metody
Rogera Dawsona.
Ø Poznasz najważniejsze zasady i prowadzenia negocjacji.
Ø Nauczysz się stosować techniki wpływu wzmacniające twoją pozycję
przed, w trakcie i po negocjacjach.
Ø Nauczysz się rozpoznawać temperament adwersarza oraz skutecznie
tę wiedzę wykorzystywać.
Ø Nauczysz się rozpoznawać manipulacje drugiej strony i skutecznie
sobie z nimi radzić.
Ø Dowiesz się jak czytać mowę ciała i rozpoznać konfabulację.
Ø Poznasz mikroekspresje Paula Ekmana i nauczysz się je odczytywać.
Ø Poznasz 20 najważniejszych technik negocjacyjnych.
Ø Dzięki zasadom Jima Campa zwiększysz pewność siebie.
Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, a uczestnik ma
okazję przyjrzeć się swoim zasobom i deficytom w obszarze negocjacji.
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Program - dzień 1
9:00 - 9:15

Wprowadzenie / przedstawienie celu i programu

9:15 – 10:45

Moduł I - Trzy kompetencje wstępne - Analiza /
Planowanie / Testowanie
Poznanie roli i praw negocjatora.
Nauka zasad przygotowania i prowadzenia negocjacji
Rogera Dawsona – cele, BATNA, WATNA, ZOPA,
Poznanie paradygmatu negocjacji Jima Campa.
Poznanie zasad gry przed-negocjacyjnej.
Nauka przygotowania strategii negocjacyjnej.
Metody: mini-wykład, studia przypadków, ćwiczenie
world cafe, praca we dwójkach.

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 13:00

Moduł II - Aktywny trening negocjacji
Rozbudowana, kilkuetapowa symulacja prawdziwych
negocjacji -„ Complain 1” , w trakcie której uczestnicy
w dwóch konkurencyjnych grupach mają możliwość
sprawdzić wiedzę nabytą w module I.

13:00 - 14:00

Przerwa obiadowa.

14:00 – 15:45

Moduł III - Trzy kompetencje psychologiczne Wpływ / Analiza transakcyjna / Gra
Poznanie sześciu reguł wywierania wpływu Cialdiniego.
Poznanie różnicy między wpływem, manipulacją i grą.
Poznanie podstawowych technik negocjacji.
Nauka rozpoznawania i wywierania wpływu na
temperamenty.
Nauka wykorzystania Analizy Transakcyjnej.
Metody: mini-wykład, test temperamentów, scenki.

15:45 – 16:00

Przerwa kawowa

16:00 - 17:00

Moduł IV - Aktywny trening negocjacji
Rozbudowana, kilkuetapowa symulacja prawdziwych
negocjacji -„ Complain 2” , w trakcie której uczestnicy
w dwóch konkurencyjnych grupach mają możliwość
sprawdzić wiedzę nabytą w module II.
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Program – dzień 2
9:00 - 9:15

Wprowadzenie / powtórka z dnia poprzedniego.

9:15 – 10:45

Moduł V - Trzy kompetencje fizyczne – Mowa ciała /
Mikroekspresje / Kontekst
Poznanie roli i dobrych praktyk mowy ciała w
negocjacjach.
Nauka
rozpoznawania
emocji
na
podstawie
mikroekspresji.
Nauka rozpoznawania i ukrywania blefu.
Nauka zarządzania kontekstem – czasem i
przestrzenią.
Nauka dopasowania stylu negocjacyjnego do
kontekstu.
Metody: mini-wykład, test stylów negocjacyjnych
Kilmanna , case study.

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 14:30

Moduł VI - Aktywny trening negocjacji / trzy
kompetencje fizyczne.
Rozbudowana, gra negocjacyjna „Metropoly” , w
trakcie której uczestnicy w czterech grupach,
konkurując lub współpracując, dochodzą do swoich
celów.

14:30 -15:00

Podsumowanie / Egzamin. Certyfikaty. Pytania.
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Jakość
Zapewniamy indywidualny preworking z każdym uczestnikiem.
Stosujemy profesjonalne testy kompetencyjne i osobowościowe.
Gwarantujemy pracę warsztatową w małej grupie, do 14 osób.
Pracujemy na konkretnych indywidualnych case studies uczestników.
Zapewniamy autorski podręcznik - kompendium wiedzy z obszaru
szkolenia.
Ø Gwarantujemy indywidualną ewaluację: test wiedzy, ankietę i
feedback trenera.
Ø Udostępniamy kontakt z trenerem przez dwa tygodnie po szkoleniu.
Ø Gwarantujemy zwrot kosztów, jeżeli szkolenie nie spełni oczekiwań
co do jakości.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Prowadzenie
Szkolenie prowadzi Marcin Sebastian Rogowski. Posiada 20 letnie,
poparte licznymi sukcesami i nagrodami doświadczenie w sprzedaży,
negocjacjach i zarządzaniu firmą na stanowiskach prezesa zarządu.
Prowadził negocjacje międzynarodowe o sumie kilkudziesięciu mln
euro. Od 2010 roku prowadzi warsztaty, szkolenia i konferencje dla
managerów czołowych korporacji, spędzając na salach szkoleniowych
około tysiąc godzin rocznie. Wychował setki profesjonalnych
negocjatorów, managerów, sprzedawców. Od 2014 roku szkoli trenerów
w ramach Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor i Szkoły Trenerów
Biznesu ASC. Publikuje między innymi w Forbes, Marketer+, Nowa
Sprzedaż, Benefit, HR Leaders, Personel i Zarządzanie. Występuje z
czołówką polskich i zachodnich mówców na najważniejszych
konferencjach branżowych.
Więcej na www.marcinrogowski.com.
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Opinie
„Szkolenie było prowadzone bardzo ciekawie i dynamicznie z dużym
naciskiem na elementy praktyczne. W porównaniu z innymi szkoleniami,
które były organizowane dla pracowników naszej firmy to było
wyjątkowe. Wszyscy uczestnicy od pierwszych do ostatnich minut
aktywnie uczestniczyli w kolejnych zadaniach i ćwiczeniach. Merytoryka
trenera i jego praktyczne ujęcie były na jak najwyższym poziomie.”
Rafał Szczudło; Kierownik Zakupów GRUPA INTEGER
„Przedstawione zagadnienia pozwoliły nam ujrzeć w szerszej
perspektywie wielowymiarowy kontekst negocjacji o sumach
kilkudziesięciu milionów euro jakie zwykliśmy prowadzić. Techniki, które
poznaliśmy z pewnością pozwolą nam na znaczne oszczędności przy
negocjowaniu kolejnych umów z twardymi zachodnimi negocjatorami.”
Piotr Grabowicz; Prezes Zarządu MCKB Poland
„Firma ARK Skills Corporation®, w okresie od września do października
2015 roku przeprowadziła cykl szkoleń Radical Negotiator Mastery dla
zespołu agentów ubezpieczeń grupowych na życie. W szkoleniu wzięło
udział ponad 100 agentów z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem.
Uczestnicy docenili zawartość merytoryczną oraz praktyczną wartość
szkoleń. Dali temu wyraz w ankietach, a potwierdzili bardzo dobrymi
wynikami w terenie.”
Urszula Karczemny; Dyrektor Działu Ubezpieczeń TU Allianz
„Uczestnicy wysoko ocenili pracę trenera, Pana Marcina Rogowskiego,
wskazując, jako najważniejsze atuty: wysoki poziom wiedzy, bardzo
dobry kontakt z uczestnikami szkolenia oraz interesujący i dynamiczny
sposób prowadzenia zajęć. Szkolenie w pełni spełniło, a nawet
przekroczyło nasze oczekiwania.”
Andrzej Salomon; Dyrektor Handlowy Bramy Wiśniowski SA
„Szkolenie z twardych negocjacji - Radical Negotiator Mastery - dla
kupców naszej grupy zakupowej zrealizowaliśmy dwa razy, w 2015 i
2016 roku. Za każdym razem zanotowaliśmy znaczną poprawę wyników
finansowych dzięki uzyskaniu lepszych cen i warunków od kluczowych
dostawców.”
Mariola Dmochowska; Dyrektor Handlowy SPS HANDEL S.A.
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Assistance hr
Zadbaj o efekt szkolenia!
Szkolenia z programem Assistance hr® wyróżnia wydłużenie okresu
pozytywnej motywacji uczestnika oraz większy wzrost i stabilność
rozwijanych kompetencji. Dzięki programowi Assistance hr® każdy
uczestnik wspierany jest w procesie zmiany przez okres minimum
jednego miesiąca. Co więcej, dział HR otrzymuje istotne informacje o
grupie i poszczególnych uczestnikach szkolenia oraz praktyczne
wskazówki co do dalszych działań, zgodnie z poniższym cyklem:
1.
wywiad z HR: identyfikacja i
wstępne ustalenie celów,
działań preworkingowych i
follow up’u

2.
wywiad z
decydentem:
identyfikacja
wyzwań i
precyzowanie celów

8.
analiza raportu
i planowanie
następnych
działań

3.
przygotowanie
ankiet, testów
kompetencyjnych
i behawioralnych

7.
sesje
coachingowe z
uczestnikami
po 2 tygodniach

6.
przeprowadzenie
szkolenia
oraz ankiety
po szkoleniu

4.
ankiety, testy
i wywiady z
uczestnikami

5.
konsultacja z HR i
akceptacja
programu szkolenia
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Inwestycja
Konsultacje przed-szkoleniowe z managerem prowadzącym: w cenie
Ankieta przed-szkoleniowa z każdym uczestnikiem:
w cenie
Dopasowanie programu do specyfiki i celów firmy:
w cenie
Asysta trenera do 2 tygodni po szkoleniu
w cenie
Krótki raport ze wskazaniem dalszych działań:
w cenie
Podręcznik z dedykowanymi narzędziami
w cenie
Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego ( do 14 osób )
8 800 zł
Pełny raport po-szkoleniowy z analizą każdego uczestnika
1 400 zł
Udział w szkoleniu otwartym / za osobę
1618 (1990 brutto) zł
Wszystkie ceny netto. W przypadku szkolenia zamkniętego wycena nie
zawiera kosztów dojazdu i noclegu trenera, sali szkoleniowej itp.
Z uwagi na specyfiką pracy trenera prosimy o rezerwowanie terminów
na szkolenia zamknięte z minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
Zapraszam do kontaktu:
PM Izabela Żurawska
e-mail: info@ark-skills.com
t: +48 723 347 350
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Regulamin
1.
1.1.

Organizujący szkolenie.
Szkolenie organizuje Korporacja Umiejętności – ARKA Marcin Rogowski, z siedzibą
- ul. Jutrzenki 14, 32-091 Michałowice, NIP 6771501996 zwana dalej Organizatorem.
2.
Zakres usług.
2.1.
Organizator prowadzi szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie
szkoleń na stronie www.ark-skills.com.
3.
Zgłoszenie uczestnictwa.
3.1.
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając
z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ark-skills.com/kontakt na adres mailowy
i.zurawska@ark-skills.com.
3.2.
Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
3.4.
Zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed
datą szkolenia na podstawie telefonicznego uzgodnienia z biurem.
3.5.
Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkolenia. Warunkiem
przyjęcia zgłoszenia jest wpłata pełnej sumy za szkolenie minimum 14 dni przed datą szkolenia lub
pierwszej pełnej raty, zgodnie z ustaloną ofertą.
4.
Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.
4.1.
Z uwagi na warsztatowy i interpersonalny charakter pracy rezygnacja ze szkolenia jest
możliwa wyłącznie pod warunkiem zapewnienia przez Organizatora uzupełnienia grupy. Istnieje
możliwość przekazania, odsprzedania miejsca na szkolenie.
5.
Zmiany terminu lub odwołanie szkolenia
5.1.
W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą kwotę
w całości lub zaproponuje inny termin szkolenia.
5.2.
Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi na rachunek wskazany przez Zamawiającego w terminie 7 dni
roboczych od daty mailowego zażądania zwrotu przez Zamawiającego.
5.3.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian programu szkolenia.
5.4.
W przypadkach losowych organizator ma prawo do zmiany trenera prowadzącego, na
trenera o podobnych kwalifikacjach.
6.
Ceny szkoleń.
6.1.
Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat,
koszt przerw kawowych, koszt obiadu, sali.
6.2.
Cena szkolenia nie obejmuje: kosztu zakwaterowania, dojazdu, parkingu, itp.
7.
Reklamacje.
7.1.
Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres - office@ark-skills.com.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia
29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe
podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy)
traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów
komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Korporacja Umiejętności - ARKA.
W przypadku szkoleń rejestrowanych środkami audio-video (co jest zaznaczone w programie
szkolenia) Zamawiający wysyłając swoje zgłoszenie wyraża zgodę na taką rejestrację.
Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć ze szkolenia z jego udziałem
do celów marketingowych o ile nie złoży w tej sprawie odrębnego oświadczenia
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Zgłoszenie
Organizatorem szkolenia jest:
Korporacja Umiejętności „ARKA” Marcin Rogowski
Ul. Jutrzenki 14, 32-091 Michałowice
Tel. 723 347 350 mail: info@ark-skills.com
www.ark-skills.com
Nr konta: 92 1140 2017 0000 4402 1300 4753
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko uczestnika:
Nr tel.:
E-mail:

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres:
Imię i nazwisko
zgłaszającego:
Nr tel.:
E-mail:
NIP:

Prosimy o czytelne wypełnienie kwestionariusza i odesłanie na adres: marcin@arkskills.com. Przesłanie podpisanego zgłoszenia jest równoważne z akceptacją
regulaminu. Gwarantujemy miejsce na szkoleniu pod warunkiem wpłaty całości ceny
minimum 14 dni przed datą szkolenia.

Podpis uczestnika szkolenia
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