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jest "wiecznie niezadowolony",
przyjmuje postawę nadmiernych roszczeń,
stosuje komunikację przemocową,
atakuje komunikaty personalne.

I.Trudne sytuacje w relacji z klientem: 
1. Źródła zachowań prowokujących postawę "trudny
klient w miejscu pracy". 
2. Bariery i błędy w komunikowaniu się z klientem.
3. Rozpoznanie osobistego stylu rozwiązywania
konfliktów.

II. Skuteczne techniki prowadzenia rozmów:
1. Rola stylu komunikacji w trudnej sytuacji.
2. Jak chronić się i reagować gdy klient:

3. Sposoby budowania satysfakcji klienta przez
reagowanie na zastrzeżenia klientów.
4. Tricki na zapobieganie eskalacji konfliktu i sytuacje
tzw. wysokiego ryzyka.
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III. Techniki asertywne - warsztat umiejętności
reagowania na zachowania klientów:
1. Asertywność proaktywna i reaktywna w kontakcie z
klientem. 
2.  Technika - zejdź z autostrady.
3.  Technika NVC - fakty kontra opinie.   
4. Technika - budowanie pomostu.
5.  Metoda SUPER.

IV. Jak radzić sobie ze stresem?
1. Skuteczne techniki relaksacyjne w przerwie na kawę.
2. Kotwice emocjonalne.
3. Stres, którego źródłem jest klient - jak sobie z nim radzić.
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CZAS TRWANIA
SZKOLENIA4 godziny z uwzględnieniem 15 minutowej przerwy*

*czas możliwy do negocjacji 



KILKA SŁÓW O PROWADZĄCEJ
Agata Baryła

Agata Baryła - medioznawca, kulturoznawca, wykładowca akademicki, dziennikarz,
przedsiębiorca.
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku:
Kulturoznawstwo, specjalizacja: Media i komunikowanie oraz Akademii Nauk
Stosowanych TWP w Szczecinie na kierunku: Dziennikarstwo i Komunikacja
Społeczna.
Posiada 20 letnie doświadczenie w biznesie i zarządzaniu zespołami ludzkimi, które
zdobyła w m.in w korporacjach z branży FMCG, w instytucjach naukowych, branży
szkoleniowej i edukacyjnej. 

Była m.in vice-kanclerzem i rzecznikiem prasowym uczelni wyższej, szefem działu
kontroli. Specjalizuje się w komunikacji społecznej i biznesowej, social mediach, PR i
marketingu.

Szkolenia i warsztaty jej autorstwa pomagają w rozwijaniu umiejętności
interpersonalnych, efektywnej i empatycznej komunikacji, skutecznym i pokojowym
wywieraniu wpływu, rozumieniu korzyści wynikających z funkcjonowania w
środowiskach interkulturowych.
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Pani Agato. Mam 15 lat stażu zawodowego, w
tym głównie management, duża, polska firma.
Cały czas się uczę i dopiero niedawno zdałem
sobie sprawę jak ważne jest to co od Pani
usłyszałem.

Kiedy dotarło do mnie czego moja pracownica
naprawdę ode mnie oczekuje (okazało się to
banalnie proste) i, że mogę jako przełożony jej to
zapewnić, wszystko się zupełnie odmieniło. Dziś
osiąga wysokie wyniki i motywuje cały zespół.
Sukces!

OPINIE PO WARSZTATACH:



JESTEŚ
ZAINTERESOWANY/A

SZKOLENIEM?

Napisz do nas maila: 
agata@komunikatywnie.pl
nikola@komunikatywnie.pl


