
Řeč těla - jak ji číst a využívat
místo konání: Praha
max. kapacita: 10
termín: 4.11.2015
lektor: Sehnalová Iva
učebna: Učebna PH1

Každý den nás ostatní posuzují nejen podle toho, co říkáme, ale i na základě smyslových vjemů a
signálů. Dle toho si utváří první dojem. Stejně tak my posuzujeme lidi kolem sebe. Vysílají svým
tělem vědomě nebo nevědomě signály. Porozumět těmto signálům těla je k nezaplacení. Pokud
zvládnete neverbální komunikaci, umožní vám to získat informace o lidech na základě signálů,
které k vám vysílají a dostat pod svou kontrolu signály, které zase vysíláte vy. Osvojit si správnou
řeč svého těla, naučit se ukázat své pocity nebo je naopak dobře skrýt, nám mnohdy dokáže navíc
usnadnit komunikaci. V problematice osobní image, prezentaci je neverbální komunikace jedno z
nejzajímavějších témat. Chcete efektivněji dosahovat svých cílů při vyjednávání a zároveň
uspokojovat požadavky druhé strany - pak řeč těla je první krok.

Kurz Řeč těla - jak ji číst a využívat je určen: 

Kurz je určen vedoucím prodejních týmů, obchodním manažerům, obchodním zástupcům,
personalistům, manažerům všech úrovní řízení, všem, kdo přicházejí do styku s jinými lidmi.

Co vám kurz Řeč těla - jak ji číst a využívat přinese:

      Pochopíte proč a jak nás řeč těla ovlivňuje
      Porozumíte vlastní řeči těla a co lze rozpoznat na řeči těla druhých
      Jak řeči těla využívat v denní praxi k usnadnění komunikace.

 Obsah kurzu Řeč těla - jak ji číst a využívat: 

      Vnímání neverbální komunikace
      Jak správně číst neverbální komunikaci druhých lidí
      Jak naše řeč těla působí na druhé
      Procvičení využití řeči těla v situacích při obchodování, prezentaci, výběrovém nebo hodnotícím

rozhovoru
      Klíčové principy neverbální komunikace
      Videotrénink neverbální komunikace
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Cenové podmínky:

K ceně kurzu bude připočtena DPH v zákonné výši.

Při účasti dvou a více osob z jedné firmy je cena 3000,- Kč/osoba bez DPH.

Cena kurzu: 3 500 Kč
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