ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Ειδικές Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
Τρίτη 21 Μαρτίου 2017
Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ, ένα από
τα ισχυρότερα επιχειρηματικά σωματεία από το
1922, ενώνει τις δυνάμεις του με το Ελληνικό
Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, που
δραστηριοποιείται από το 2006 στον τομέα της
διαμεσολάβησης, για να συνδιοργανώσουν ένα
πρωτοποριακό σεμινάριο εξειδίκευσης στις
διαπραγματεύσεις διάρκειας 8 ωρών με τίτλο:
«Ειδικές Τεχνικές Διαπραγματεύσεων»
Απευθύνεται σε:
 Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και στελέχη
Ανθρωπίνου Δυναμικού
 Προϊστάμενους και επικεφαλής ομάδων
(Διευθυντές Εργοστασίων, στην Εμπορική
Διεύθυνση, Operations, Πωλήσεις κ.λπ.) και
γενικά σε όσους έχουν διευθυντικά καθήκοντα
 Επαγγελματίες
του
χώρου
των
διαπραγματεύσεων
 Διαμεσολαβητές και δικηγόρους
 Όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις
διαπραγματευτικές τους δεξιότητες στην
επαγγελματική τους πορεία.
Η εκπαίδευση εστιάζει στα παρακάτω :
 διαπραγμάτευση στην εργασία
 τεχνικές
επικοινωνίας
για
μία
αποτελεσματική επικοινωνία
 διαπραγματευτικές τεχνικές
 διαπραγματεύσεις
μεταξύ
πολλών
μερών/πολύπλοκες διαπραγματεύσεις
 διαδικασία λήψης αποφάσεων και ανάληψη
ρίσκου
 αντιμετώπιση του αδιεξόδου

Εισηγητές :
Το πρωτοποριακό αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
θα διεξαχθεί στα αγγλικά και τα ελληνικά από τον
Ranse Howell, καταξιωμένο εισηγητή του CEDR, σε
συνεργασία με εκπαιδευτές του ΕλλΚΔΔ.

Ημερομηνία
21 Μαρτίου 2017,
9πμ – 6μμ
Κόστος
350 Ευρώ

Αθήνα, Πανεπιστημίου 16, Σύνταγμα

Εκπαιδευτικός Χώρος
Πανεπιστημίου 16,10672
Αθήνα

Τιμολόγηση :

Οι Διοργανωτές

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, απαλλάσσεται
από τον ΦΠΑ (Νόμος 2859/2000 και Άρθρο 19,
Νόμου 4346/2015, ΦΕΚ 152Α/ 20-11-2015).

 Το
Ελληνικό
Κέντρο
Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας
αποτελεί τον πρώτο φορέα που
συστήθηκε στην Ελλάδα με σκοπό
την προώθηση της διαμεσολάβησης
στην χώρα μας σε συνεργασία με
διεθνείς φορείς, όπως το CEDR και
το CiArb

Τόπος Διεξαγωγής :

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

Αριθμός συμμετοχών:
Στην εκπαίδευση μπορούν να συμμετάσχουν
αυστηρά έως 18 άτομα.
Πιστοποιητικό παρακολούθησης:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση, θα χορηγηθεί
πιστοποιητικό
παρακολούθησης από τους
διοργανωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες :
T: + 30 210 36 20 274
E: fmourati@sae-epe.gr

 Ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ
αποτελεί
ανεξάρτητο
επιχειρηματικό Σωματείο δρώντας
με σκοπό τη διαφύλαξη και
προαγωγή των συμφερόντων των
μελών του. Αριθμεί πάνω από 1000
εταιρείες, που τον εμπιστεύονται
αδιάλειπτα
για
τη
σχεδόν
εκατονταετή νομική, λογιστική και
επιχειρηματική του πείρα.

