
ACONSEGUEIX EL QUE ET PROPOSIS. 
L’ART DE NEGOCIAR

· Dates i horaris: 14 de maig, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h
· Durada: 8 hores
· Dirigit a: professionals de qualsevol àmbit interessats a millorar la seva capacitat negociadora 

interna o externa.
· Objectius: reflexionar sobre les característiques d’un entorn de negociació i les pautes per 

abordar el seu procés. Desenvolupament de les competències personals per enfrontar qualsevol 
tipus de negociació. Conèixer la metodologia de la negociació i l’aplicació a la pràctica de la 
mateixa. Aprendre les estratègies i tàctiques més importants per abordar una negociació amb èxit.

· Preu: 181 ¤. Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència de la CCIS.
· Col·laboració tècnica: Josep Mas Font, Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en 

Administració d'Empreses per ESADE. Conferenciant i formador en Habilitats Directives i 
Personals. Consultor i coach en RRHH, estratègia i comunicació. Ponent a destacables congressos 
a nivell internacional. Pertany a la prestigiosa associació de conferenciants Speakers Associates 
i membre de Consells i Comitès Directius. Soci-Col·laborador de Gamma Management.  

1. Concepte de negociació. Guanyar-Guanyar

2. Tipus de negociació

3. Competències del negociador eficaç

4. Principis i fases bàsiques d’una negociació eficaç

5. La preparació de la negociació
 - Fixació d’objectius  - Eventuals concessions
 - Estratègia de negociació - Informació possible de l’altra part
 - Banda de negociació  -  Preparació psicològica
 
6. La gran importància de conèixer la personalitat i l’estil de comportament

dels interlocutors. Eines pràctiques

7. La gran importància de la comunicació en la negociació i en la resolució
de conflictes

8. Estils de negociació

9. Les objeccions: com contrarestar-les

10. Aconseguir acord

11. Elements clau d’una negociació

12. Síntesis, conclusions i Pla d’Acció

13. Desenvolupament del pla d’acció de millora individual amb els temes a
aplicar d’immediat a la pràctica. Col·laboració i assessorament per part 
del Formador-Facilitador

PROGRAMA

Curs subvencionat per:

Pàg. 37   
CURS 28


