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12.11.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Ammattilaisen kehonkieli myynti- ja
asiantuntijaneuvottelujen kohtaamisissa
12.11.2021

Tervetuloa koko päivän käytännön interaktiiviseen työpajaan!

Kehonkieli on yksi tärkeimmistä viestintätavoistamme. Se, jota me joskus pidämme
itsestäänselvyytenä. Usein emme tunnista hiljaisia viestejä, joita lähetämme ja hienoja
ohuita signaaleja, joita saamme.

Kun ymmärrät sanatonta viestintää, voit vaikuttaa toisiin ei-sanallisesti ja myös lukea
heidän kehonkieltään. Erityisen tärkeätä tämä on myynnissä ja vaikeissa
neuvotteluissa. Kun tiedät, mitä asiakkaat tai vastapuoli ajattelevat ja tuntevat,
antaa se sinulle suurta etua.

Tervetuloa mukaan!

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Työpajan loppuun mennessä osallistujat:
Osaavat rakentaa luottamusta ei-verbaalisesti hienovaraisten sovitus- ja
peilaustekniikoiden avulla
Tunnistavat, kuinka kriittisen tärkeää on keskittyä kehonkieleen
neuvottelujen aikana
Osaavat lukea vastapuolensa mitä hän "kertoo" - heidän hienovaraisia ja ei
niin hienovaraisia signaaleja
Arvostavat, miten mikroilmaisut ilmaisevat henkilön todelliset ajatukset,
tunteet ja mielialat
Oppivat käyttämään "Power Tells" –tekniikkaa, kommunikointia,
ilmoittamaan hallitsevuudesta ja luottamuksesta neuvotteluihin
Oppivat ja osaavat tekniikoita, joita voi välittömästi soveltaa omaan
käytökseen ja näin ne vievät menestykseen neuvotteluissa

Ohjelma

08.45
Ilmoittautuminen ja aamupala

09.00 Ammattilaisen kehonkieli myynti- ja
asiantuntijaneuvottelujenkohtaamisissa

-Tietoisuus 

-Kuinka vaikutat ja taivuttelet muut sanattomasti

Vaikeasti luettavissa olevien ihmisten lukeminen

-Mikroilmeet /-ilmaisut ja katseyhteys vihjeet

-Mikä kertoo jos ihminen valehtelee 

Valmennuksen tärkeimpien oppien ja oivallusten koonti

15.30 Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:

Kahvit klo 8.45, 10.15 ja 14.00, lounas klo 12.00–12.30

Asiantuntijat

Veli Inget
Business & Leadership Coach 
Huippumyynti Oy

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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