ZACHODNIOPOMORSKI KLUB
TRENERÓW ZARZĄDZANIA
MATRIK

Termin:
26 kwietnia 2018

Stow arz yszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

Miejsce:

Sala szkoleniowa w biurowcu Lastadia Office nad Odrą,
WEJŚCIA A, Business Link Szczecin, ul. Zbożowa 4A, IIp. 70-653
Szczecin

Termin:

26 kwietnia (czwartek), godz. 16:30 – 20:00
16:30 - 17:00 Cafe MATRIK – pogaduchy przy kawie
17:00 – 20:00 Edu MATRIK – warsztat (rozpoczynamy punktualnie)

Koszt
- 30 zł (pokrycie kosztów wynajęcia sali i cateringu),
uczestnictwa:
- Członkowie Stowarzyszenia MATRIK bezpłatnie.
Opis i zgłoszenia: http://competit.pl/w/1610/

Temat spotkania:

„Wprowadzenie do Nonviolent Communication – Porozumienie
bez przemocy”
W programie:
•

Idea powstania i geneza NVC

•

Założenia operacyjne NVC

•

Obszary zastosowania komunikacji na bazie NVC

•

Ćwiczenia

Podczas szkolenia uczestnicy:
•

Dowiedzą się jak rozpoznać głębokie motywacje swojego rozmówcy

•

Nabiorą umiejętności empatycznego słuchania oraz komunikowania się na poziomie

potrzeb
•

zastosują schemat komunikacji NVC w kilku hipotetycznych sytuacjach

Korzyści dla uczestników:
•

Zapoznanie się z modelem komunikacji w nurcie NVC

•

Nabranie umiejętności negocjowania w modelu Win-Win

•

Wypracowanie umiejętności empatycznego słuchania oraz wyrażanie opinii

TRENER: PIOTR OTTO

Certyfikowany NLP Master Coach (Cert MEN ADZ-N
248/16)

,

trener

mentalny,

Master

Hipnozy

i Hipnoterapii, hipnoterapeuta certyfikowany MEN
214/16. Od ponad 15 lat w różnych nurtach rozwoju
osobistego. Ekspert w dziedzinie zaawansowanych
wzorców

perswazyjnych

i

wywierania

wpływu.

W swojej praktyce łączy nurty zachodu NLP, hipnoza
konwersacyjna oraz nurty wschodu DEIR. Konsultant
w dziedzinie neuromarketingu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 25-04-2018 do godziny 23:59
w systemie Competit http://competit.pl/w/1610/
Spotkanie przewidziane jest na maksymalnie 25 osób. Decyduje kolejność opłaconych przez competit zgłoszeń!
Zapraszamy serdecznie

Karolina Zblewska - Koordynator Zachodniopomorskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK
Kontakt: 501 791 026
Magdalena Kowalska – Współkoordynator
lub na adres mail: zachodniopomorski@matrik.pl
Pomyśl, kto jeszcze może być zainteresowany udziałem w tym spotkaniu.
Prześlij tym osobom to zaproszenie :)

Zapraszamy do śledzenia naszej strony na FB

