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Warunki Realizacji



Celem projektu jest podniesienie umiejętności komunikacji i współpracy wśród mikro, małych,
średnich i dużych przedsiębiorstw.



Projektem objęte są przedsiębiorstwa mające swą siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polski.



Koszt szkolenia 1 dzień w dowolnej lokalizacji wybranej przez Przedsiębiorstwo wynosi 5 500
PLN cała grupa (nie więcej niż 100 uczestników), z dofinansowaniem 2900 PLN netto cała
grupa (nie więcej niż 100 uczestników).



Projekt trwa od 01.02.2018 do 31.05.2018 lub do wyczerpania miejsc w projekcie.



Szkolenia należy zrealizować najpóźniej do 31.10.2018

Program Szkolenia Komunikacyjnego
Cele szkolenia:






Usprawnienie procesów komunikacji w mikro, małych i dużych przedsiębiorstwach
Weryfikacja procesów komunikacyjnych uczestników szkolenia
Analiza procesu komunikacji w przedsiębiorstwie – wnioski i sugestie po szkoleniu
Wypracowanie umiejętności komunikacyjnych
Poznanie praktycznych wskazówek z zakresu komunikacji i współpracy w grupie

WPROWADZENIE





Określenie potrzeb uczestników szkolenia
Ćwiczenia wprowadzające
Analiza umiejętności interpersonalnych poszczególnych uczestników szkolenia
Kluczowe kompetencje

KOMUNIKACJA W ZESPOLE
 Czym jest komunikacja?
 Formy komunikacji i ich wpływ na rozmówcę
 Reguła pierwszego wrażenia oraz trening
 Autoprezentacja
 Praktyczne znaczenie gestów: wykorzystanie do sytuacji biznesowych w sprzedaży,
komunikacji między pracownikami oraz w zarządzaniu
 Pytania zamknięte, otwarte i sugerujące oraz ich dobór
 Reguła potwierdzania hipotezy oraz 7+/-2
 Kreatywność w zespole – gra szkoleniowa
 Postrzeganie działów w firmie – symulacja – możliwość wykorzystania elementów fotobudki
 Trening budowania pewności siebie w zespole pracowników
 Parafrazowanie oraz dowartościowywanie rozmówcy
 Trening aktywnego słuchania
 Skuteczne przekazywanie informacji i komunikacja w grupie – trening
 Znaczenie tonu głosu
 Indywidualne treningi uczestników szkolenia z zakresu komunikacji
 Gra team buildingowa – budowanie współpracy i zaufania w grupie pracowników
 Gra komunikacyjna – weryfikacja umiejętności komunikacji w zespole pracowniczy
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Warunki współpracy

Termin

Do ustalenia
wymagana
wcześniejsza
rezerwacja

Miejsce

Wybrane przez
Klienta

Cena bez
Dofinansowania

Cena
po Dofinansowaniu

5500 PLN netto

2900 PLN netto

(max 100 osób)

Wybrane referencje

„Wykwalifikowana kadra oraz jakość świadczonych usług świadczą o wysokim
poziomie i profesjonalizmie. Mając dobre doświadczenia ze współpracy z firmą
PERSPECTA rekomendujemy ją jako rzetelnego partnera świadczącego usługi
szkoleniowe”.
Krzysztof Piątek, Prezes

„Trener Pani Katarzyna Kocur solidnie przygotowała i przeprowadziła
szkolenie. Dzięki doświadczeniu pracy z grupą potrafiła w sposób elastyczny
odpowiadać na potrzeby uczestników”.
Magdalena Kościuk, Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji

„Szkolenia łączyły w sobie elementy wykładu, dyskusji, jak również
coachingu, angażując w ten sposób wszystkich uczestników.
Profesjonalizm trenerki zasługuje na wysoką ocenę. Szkolenia
zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami projektu, a Pani
trenerka służyła pomocą i wiedzą również po zakończonych
zajęciach.
Anna Szulc, Członek Zarządu

„Wykładowca pani Katarzyna Kocur, dostarczyła informacje wykazując
teoretyczną i praktyczną znajomość skomplikowanych tematów. Dzięki zaś
stworzeniu odpowiedniej atmosfery w czasie szkolenia, zrobiła to w sposób
interesujący, co bardzo ułatwiło przyswojenie nowej wiedzy dla nas.”
Krzysztof Sieklucki, Manager Strategiczny
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