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مقدمة:
العمالء  األمد مع أي شخص –  مفيدة وطويلة  لتطوير عالقات  استخدامه  يمكن  تفاوضي عملي  إطار عمل  العملية  التدريبية  الدورة  توفر هذه  االستراتيجي   التفاوض   مهارات 
والشركاء والموردين والموزعين والمرؤوسين والهيئات التنظيمية الحكومية، إلخ. باستخدام نموذج برمجة لغوية عصبية عالي الفعالية، سوف تحسن الدورة مهارات التفاوض 
لدى المشاركين وتجهزهم للتعامل مع أكثر جوانب عملية التفاوض تعقيدا وتحديا. ومن خالل سيناريوهات التفاوض الواقعية والممارسات العملية، سيتعلم المشاركون استراتيجية 

تفاوض فعالة تتسم بالمرونة والمالئمة في مختلف الظروف، وسيتعلمون مهارات التخطيط واإلعداد الحرجة، وسبل التغلب على االعتراضات من الجانب اآلخر.

أهداف البرنامج:
مناقشة الجوانب األساسية التي تتضمنها عمليات التفاوض و األسس العلمية و التطبيقية لها 	
تطوير عقلية المفاوض المحترف 	
التعرف على كيفية االستعداد للمفاوضات والتخطيط لكل شيء مسبًقا 	
ان تكون مستعًدا عندما ال تسير السيناريوهات النموذجية وفًقا للخطة 	
تحسين المهارات اللفظية وغير اللفظية لتحويل مفاوضاتك إلى شكل فني متقن 	
تزويد المشاركين بمهارات فهم السلوك اإلنساني و تحليل العالقات القيادية التفاوضية وكيفية اإلعداد النفسي للتفاوض و التخطيط لعمليات التفاوض 	
اتقان التعامل مع مستويات مختلفة من االعتراضات واكشف بمهارة االعتراضات المخفية 	
التعرف على أنواع التالعب المختلفة وحّولها لصالحك 	
استخدم التقنيات لتهدئة الصراع إذا فشلت المفاوضات 	
التعرف على كيفية إنهاء المفاوضات بنجاح وزيادة االحتماالت لصالحك 	
التدرب على تقنيات مجربة حول كيفية التعامل مع االعتراضات األكثر شيوًعا 	
اتقان تكتيكات التفاوض الفعال ومهارات االقناع والتعامل مع االخرين 	

المحتويات األساسية:

مفهوم وأاسسيات التفاوض:

 أساسيات التفاوض إلتمام الصفقات التسويقية 	

طبيعة عملية التفاوض ومقاومتها 	

المفهوم العام للتفاوض 	

إسرتاتيجيات وخطط التفاوض:

 إستراتيجيات التفاوض 	

تكتيكات التفاوض الفعال 	

أنواع التفاوض الفعال في عملية التسويق 	

التخطيط للتفاوض للفوز بالصفقات التسويقية الناجحة 	

تطبيق القواعد اإلدارية عيل الناشط التفاويض:

 طيفية تطبيق معايير اإلدارة علي النشاط التفاوضي 	

تنظيم وتوجيه التفاوض في نشاط التسويق وعقد االتفاقيات 	

فاعلية وديناميكية فريق التفاوض 	

حالة عملية علي تطبيقات اإلدارة في النشاط التفاوضي 	

المهارات السلوكية وأثرها عيل التفاوض:

العالقات التبادلية 	
مهارات االتصال 	
اإلعداد النفسي للتفاوض 	
نظم المعلومات التفاوضية 	
التأثير و اإلقناع و القدرة علي التحفيز و العمل في الفريق 	
تحليل األنماط المختلفة للمفاوضين 	
خصائص ومهارات المفاوض الفعال 	

التخطيط الفعال لعقد الصفقات التسويقية وبناء منظومة تفاوض 
ناجحة:

كيفية التخطيط الفعال لعقد الصفقات التسويقية وبناء منظومة تفاوض ناجحة 	
كيفية دراسة احتياجات العميل لنجاح عملية التفاوض 	
منظومة فائز / فائز 	
حاالت عملية و تمثيلية لتطبيق حاالت التفاوض الفعال 	

سيااست التفاوض الفعال:

 الجوانب التنظيمية و القانونية للمفاوضات و التعاقد 	
استخدام نظرية المباريات للتفاوض 	



إدارةالتدريبوالتطوير
يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية

ص.ب:74693دبيـاإلماراتالعربيةالمتحدة
تليفون:4571800  4  00971-فاكس:4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail:booking@euromatech.ae

يرجىإرسالاالستمارةعلىالعنوانالتالي:
U.K.Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالكثالثةطرقسهلةللتسجيل:

لتحجزمكانابشكلمؤقت.�	 اتصلبإدارةالتدريبعلىالرقم4571800  4  00971

إدارةالتدريب:4571801  4  �00971	  أرسلقسيمةالتسجيلبعدملئهاعلىالفاكسالتالي:

يوروماتيكللتدريبواإلستشاراتاإلدارية،ص.ب:74693دبي،اإلماراتالعربيةالمتحدة�	 أكملقسيمةالحجزوأعدهامرفقةبشيكإلىالعنوانالتالي:

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................) مهارات التفاوض االستراتيجي  ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
c 1800 دوالر أمريكي للشخص الواحد ) اون الين (

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


