
Wierzymy w to, co robimy! 
Wierzymy, że każdego dnia możemy być jeszcze lepsi! 
Wierzymy w nowoczesne technologie rozwoju 
wykorzystywane w szkoleniach! 
Wiemy, że nauka nie musi być nudna 
i może być przygodą z niepowtarzalnymi emocjami! 
 
DLATEGO Z NASZYM ZESPOŁEM 
TWORZYMY INNOWACYJNE: 
• Warsztaty z komputerowymi symulacjami biznesowymi 
• Gry szkoleniowe i narzędzia edukacyjne korzystające 
  z grywalizacji 
• Szkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości 
• Zajęcia oparte na emocjach, przeżyciach, 
  wieloletniej praktyce i pasji zawodowej 
 
Chcesz dużo teorii? Poczytaj książki. 
My zajmujemy się praktyką! 

DLACZEGO 

VR TRAINING?
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Jesteś menedżerem? Handlowcem? Kupcem? 
Te warsztaty przygotują Cię do każdej sytuacji negocjacyjnej! 
 
JAK ZORGANIZOWANE SĄ WARSZTATY? 
Wybierasz warsztat z 5 poziomów zaawansowania. 
Dostajesz tablet z symulatorem negocjacji biznesowych WINegocjacje. 
To poligon negocjacyjny - teorię od razu ćwiczysz w praktyce 
- 1 dzień to min. 8 rozmów negocjacyjnych o różnej trudności. 
Uczestnicy negocjują symultanicznie, co rejestrują 4 kamery 
- nie ma traumatycznych scenek na środku. 
Kluczowe fragmenty nagrań omawiane są na bieżąco 
- możesz je zabrać lub umówić coachingową analizę z trenerem. 
Każdy warsztat trwa 2 lub 3 dni - w zależności od wyboru poziomu 
intensywności treningu i szczegółowości omawianych zagadnień.

WARSZTATY 

Z NEGOCJACJI 
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Potrzebujesz sposobów wzmocnienia własnej siły 
negocjacyjnej i osłabiania siły drugiej strony? 
Chcesz świadomie wykorzystywać mowę ciała 
podczas rozmów biznesowych?  
Potrzebujesz sprawdzonych technik negocjacyjnych? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Nauczysz się diagnozować typy osobowości 
i wykorzystywać to w argumentacji negocjacyjnej. 
Poznasz zasady negocjacji oraz jak działa BATNA. 
Będziesz budować strategie i stosować właściwe  
style negocjacyjne. 
Zaczniesz aranżować otoczenie i komunikację 
niewerbalną do budowania przewagi psychologicznej. 

NEGOCJACJE – POZIOM 1 
BAZOWY – BASIC 
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Czekają Cię twarde i trudne negocjacje? 
Potrzebujesz narzędzi do budowania zaufania 
w relacji biznesowej i w sytuacjach negocjacyjnych? 
Nie wiesz jak wyjść z impasu, aby nie stracić? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Będziesz kierować rozmową wykorzystując 
skuteczne presupozycje. 
Wyeliminujesz błędy negocjacyjne oraz poznasz 
w praktyce swoje możliwości - mocne strony 
i kluczowe obszary do rozwoju. 
Opracujesz język argumentacji i niewerbalne sposoby 
wywierania presji w ramach taktyk negocjacyjnych. 
Dostosujesz techniki negocjacyjne oraz techniki 
wychodzenia z impasu do osobowości rozmówców. 

NEGOCJACJE – POZIOM 2 

PRAKTYK – PRACTITIONER 
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Zdarzyło Ci się, że osoba, z którą negocjujesz upiera się 
przy swoim – choć wiadomo, że nie ma racji? 
Ile razy w Twoich rozmowach biznesowych zdecydował 
czynnik ludzki a nie konkrety? 
Dlaczego z niektórymi ludźmi Twoja argumentacja 
już na wstępie może być skazana na porażkę? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Zaczniesz stosować pozycje percepcyjne 
jako zaawansowaną technikę osiągania celów. 
Nauczysz się przeramowywać przekonania 
ograniczające decyzję drugiej strony. 
Będziesz stosować kotwiczenie wzmacniające 
Twoje stanowisko negocjacyjne. 
Wykorzystasz metaprogramy, aby przekonać do Twoich racji. 

NEGOCJACJE – POZIOM 3 

ZAAWANSOWANY 

– ADVANCED 
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Chcesz rozpoznawać kiedy Twój rozmówca kłamie? 
Jakie znasz techniki perswazji w negocjacjach 
indywidualnych i zespołowych? 
Poddano Cię kiedyś psychologicznej rozgrywce, 
aby uzyskać cel? Jeśli tego nie pamiętasz - 
prawdopodobnie zrobiono to profesjonalnie. 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Rozpoznasz pułapki lingwistyczne i zaczniesz 
świadomie je używać. 
Nauczysz się sterować poziomem emocji drugiej strony, 
aby osiągnąć cel. 
Zrozumiesz jak stosować implikacje perswazyjne oraz 
metamodel do wypracowania korzystnych rozwiązań. 
Zaczniesz stosować impas jako zagrywkę taktyczną 
w renegocjacjach. 

NEGOCJACJE – POZIOM 4 

MISTRZOWSKI – MASTER 
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Posiadasz dużą wiedzę i doświadczenie w negocjacjach? 
Chcesz przypomnieć i utrwalić umiejętności z poprzednich 
szkoleń? 
Łapiesz się na tym, że stosujesz ciągle tylko kilka 
wybranych technik i środków perswazji? 
A może ktoś zaskoczył Cię dziwną techniką negocjacyjną 
i chcesz ją sprawdzić w praktyce? 
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTATOWI? 
Dokonasz syntezy zdobytych narzędzi, technik i dobrych 
praktyk z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych 
faz negocjacji, presupozycji i metaprogramów. 
Utrwalisz sposoby budowania przewagi negocjacyjnej 
stosując implikacje oraz kształtując trwałe relacje biznesowe. 

NEGOCJACJE – POZIOM 5 

WZMACNIAJĄCY 

– STRENGTHENING 
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WARSZTAT  WINegocjacje 

W LICZBACH
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Ustawienie sali szkoleniowej 
dla 8 do 16 uczestników 
warsztatu z symulacją 
WINegocjacje Training & Development. 
 
Jedna runda negocjacyjna 
to 4 rozmowy negocjacyjne. 
Rozmowy prowadzone są 
przy 4 stołach równolegle. 
Po rozmowie uczestnicy (np. firmy 
kupujące) idą do kolejnego 
stołu negocjacyjnego 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
 
Każda rozmowa nagrywana jest 
na kamerę – videotrening. 
Nagrania są analizowane przez renerów 
na potrzeby udzielenia 
informacji zwrotnej. 

FORMA WARSZTATU
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WARSZTAT 

W PRAKTYCE
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Możesz niczego nie zmieniać w symulacji 
i skorzystać z ustawień domyślnych. 
 
MOŻESZ TEŻ ZDEFINIOWAĆ I WPROWADZIĆ: 
Własne nazwy produktów, symbole produktów, 
zdjęcia lub grafiki i szczegółowe opisy. 
Własne zmienne negocjacyjne: ceny oraz ilości produktów, 
własne koszty transportu, maksymalny termin płatności, 
koszty płatności oraz koszty magazynowania 
i "pustych półek". 
Własne nazwy segmentów rynku oraz nazwy firm 
(kontrahentów) rywalizujących w symulacji. 
Możesz wybrać jedną z dwóch wersji kolorystycznych, 
dowolną ilość rund negocjacyjnych oraz dowolną długość 
rozmów negocjacyjnych. 

WŁASNE 

USTAWIENIA 

SYMULACJI


