
                  

       

      
              

              

      

Basat en la línia de Harvard, aquest curs fa un recorregut  exhaustiu dels 360º del procés de negociació. A GCE, l`hem 

impartit a molts negociadors , molts d’ells experts venedors, compradors i directius, líders en els seus  sectors , com 

l’industrial, l’automòbil, farmacèutic, alimentació, retail i serveis tant a nivell nacional com internacional. 

 

                                                OBJECTIU 

Conèixer, practicar i interioritzar totes les etapes  del procés de negociació per poder tenir les majors possibilitats 

d’èxit en les teves negociacions. 
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LA NEGOCIACIÓ 
 

PREU:           690 € 

ADREÇA:          Passeig de Gràcia 118, Pral , 08008 Barcelona 

DATA I HORARI:   22 i 23 d’octubre,  de 9:30h a 18:30h 

(Inclou la formació , manual , material i menjars) 

(Aquesta  formació pot  bonificar-se mitjançant FUNDAE) 

Enllaç de 

Preinscripció 
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                 CONTINGUT 

1. Les parts del cervell humà 

Descobrir les preferències del teu interlocutor 

2. Què és negociar? 

Les 4 parts de la negociació: visió, valor, procés i relacions 

3. Visió: 

Posició / Interessos 

Interessos personals i d’empresa 

Les 5 estratègies possibles 

Criteris per  escollir l’ estratègia més adequada 

El teu perfil de negociador 

Tàctiques a aplicar segons l’estratègia escollida 

4. Valor: 

Objectius de la negociació 

Punt d’entrada, punt d’abandonament i zona de possible acord 

Alternatives a l’ acord negociat 

5. Procés: 

Emmarcar la negociació 

Las claus de la negociació en equip 

Guia per la preparació de la negociació 

Preguntes clau 

6. Relacions:  

Clima de la negociació 

La negociació intercultural 

Persuasió 

                 METODOLOGIA 

1. Curs molt pràctic: el 60% del temps s’està  negociant 

2. Es negocia amb els professors i els altres participants , casos especialment dissenyats  per 

il·lustrar la teoria. 

3. Les negociacions es graven per poder visualitzar-les i rebre’n feedback individual 

4. Abans  del curs el participant fa  el Test de TKI per tenir el seu  perfil de negociador 

5. Curs impartit per dos professors per tenir més opcions de negociació i coaching individual 

                PROFESSORS 

                     Jordi Servat i  Lluís Matamala 

 

 

 

ADREÇA:          Passeig de Gràcia 118, Pral , 08008 Barcelona 

DATA I HORARI:     22 i 23 d’octubre , de 9:30h a 18:30h 

Enllaç de 

Preinscripció 

       Veure Vídeo de Presentació 
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