Tècniques de negociació
Jornada tècnica
ALMENAR, dimarts 18 de setembre de 2018

Presentació
T´agradaria saber com aconseguir allò
important per a tu, i que depèn d´un
altre: negociar amb els pares sortir,
amb els mestres una nota, la compra
del teu moto/cotxe, el teu lloc de
treball i sou, amb un proveïdor/client
un preu…?
Com et quedaries al saber que el teu
veí pagarà 50.000€ menys d´hipoteca
per la mateixa llar que tu perquè ha
sabut negociar millors condicions?.
NEGOCIAR és d´aquelles habilitats
que haurien de ser obligatòries a
l´escola, doncs ens passem tota la
vida negociant.
En aquest pràctic taller aprendràs i
t´emportaràs eines per a potenciar la
teva capacitat negociadora i resultats.

Programa
9.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.05 h Presentació de la jornada
Il·lma. Sra. Maria Teresa Malla, alcaldessa d’Almenar.
Il·lma. Sra. Concepció Cañadell, presidenta del Consorci GAL NogueraSegrià Nord i del Consell Comarcal de la Noguera.
9.15 h La negociació. Tipus de negociació; diferents estils de negociació;
habilitats negociadores
11.30 h Pausa
11.45 h El procés de la negociació i les seves fases. Factors condicionants.
12.15 h Cas pràctic i pla d’acció personal
13.30 h Cloenda de la jornada
Sra. Gemma Cortada, gerent del Consorci Gal Noguera-Segrià Nord.
Sr. Josep Jové, cap de l’Oficina Comarcal del Segrià.
*Les ponències seran a càrrec del Sr. Jordi Urgell, coach certificat per
International Coach Federation.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració
Departament de Treball, Afers
Socials i Families
Direcció General de Joventut

Lloc de realització
Centre d’Empreses Innovadores d’Almenar
Ctra. Val d’Aran km 23,5 (sector COPALME)
25126 - Almenar

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a:
Correu electrònic: leader@noguerasegrianord.cat
Telèfon: 973 44 89 33
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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@LeaderNogueraSe
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