360 fokos kommunikátor
Tudatos hatásgyakorlás és kommunikáció
Hogyan tudunk szervezeti szinteken átívelően, minden irányban
hatni és hatékonyan kommunikálni? Milyen eszközeink vannak
például a negatív vélemények higgadt kezelésére, vagy a nehéz
helyzetek, konfliktusok konstruktív megoldására? Hogyan erősítsük
személyes márkánkat és bővítsük kapcsolatrendszerünket
hatékonyan? Miként tudunk felfelé befolyásolni?
A fejlett kommunikációs készség és a tudatos hatásgyakorlás
manapság az egyéni siker kulcstényezői szakmától és pozíciótól
függetlenül. Mindegy, hogy ügyfeleinkkel, más szakmai hátterű vagy külföldi kollégáinkkal, feletteseinkkel kell
kommunikálni, a másik nézőpontjának figyelembe vétele és saját üzenetünk hatékony átadása nélkül nem lesz
elég eredményes az együttműködés, szervezeti és egyéni céljaink elérése csorbulhat.
A három napos képzés a hatékony kommunikáció eszköztárának felvonultatásával és a 360 fokos pozitív
befolyásolás módszereivel kívánja fejleszteni ezen fontos készségeket.
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Fő célcsoport
•Legalább 5 év tapasztalattal
rendelkező munkatársak,
szervezeti szinttől függetlenül
•Nyelv: Magyar

•3-4 hét a tréningnapok között
•8-10 fős csoportok
•Interaktív, mindenkit
megmozgató viták, szituációs
gyakorlatok, pozitív szándékú
egyéni visszajelzések
•Egyéni akciótervek és
beszámolók a konkrét
eredményekről
•Group coaching megközelítés
•Összefoglaló memóriakártyák,
hogy mindig zsebben legyen a
tudás
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