
www.trainershouse.fi/kauppa/neuvottele-paremmin

Neuvottele paremmin -valmennuksen hinta 2 200 € + alv 24%.
Laskutamme valmennuksen kahdessa erässä: Ilmoittautuessasi ja valmennuksen jälkeen.

Hinta ei sisällä majoitus-, kuljetus- ja tarjoilukustannuksia intensiiviosioissa.

NEUVOTTELE PAREMMIN
NEUVOTTELUTAIDON VALMENNUS

Neuvottele paremmin  on matka modernin neuvottelutaidon 
ytimeen, jossa tiivistyy Trainers’ Housen  yli 25 vuoden kokemus 
neuvottelutaidosta.

Enemmän ja parempia sopimuksia – miksi, miten ja mitä tekemällä?  
Miten luoda enemmän ja kestävää arvoa?

SEURAAVAT VALMENNUKSEMME:

30.-31.8.2018
8.-9.11.2018

Valmennus on 1,5 päivän mittainen ja siihen kuuluu käytännönläheisiä 
neuvottelutaidon harjoituksia, oma treeniohjelma sekä digitaalisia valmen-
nussisältöjä syventämään keskeisiä  neuvottelutaidonaiheita.

TÄRKEIMPIÄ AIHEITAMME

• Modernit neuvottelutaidot ja voittava asenne  
– kulmakivet onnistuneeseen neuvotteluun.

• Neuvottelun toimivat ja tehokkaat vivut.

• Työkalut parhaisiin neuvottelukäytäntöihin,  
joiden avulla onnistumme paremmin neuvotteluissa.  
Mitä ennen, aikana ja jälkeen?   

• Miten neuvotella siten, että sopimukset ovat toimivia  
ja vahvistavat suhdetta neuvottelukumppaniin?

• Viisas vaikuttaminen. Neuvottelun kommunikaatio-  
ja suostuttelutaidot. 

• Mihin neuvottelut kaatuvat ja sudenkuopat? 

• Vaikeat neuvottelutilanteet.

• Tulosten varmistaminen.

KENELLE:

• Johtajille, esimiehille ja yrittäjille,  
jotka vastaavat yhteisönsä tuloksista

• Asiantuntijoille, myyjille (talous, hankinta,  
HR, IT, lakiasiat, markkinointi, myynti)

• Henkilökohtaisen kasvun tai läpimurron  
edessä oleville

Valmentajanasi toimii Arto Heimonen,  
Trainers’ Housen toimitusjohtaja.

Ilmoittaudu mukaan!

Sinua auttaa oma yhteyshenkilösi Trainers’ Housella  
tai henkilökohtaisten valmennusohjelmien tuotepäällikkö

Sissi Moberg 
sissi.moberg@trainershouse.fi
050 376 1128

Kunnianhimoiset ammattilaiset tavoittelevat parempia tu loksia. Parempia tuloksia 
syntyy, kun neuvottelemme enemmän parempia sopimuksia. Siksi  vaaditaan neuvottelutaitoa. 
Maailma muuttuu nyt nopeammin kuin koskaan, siksi neuvottelutaito on ajankohtaisempi kuin koskaan.

Saat sen, mitä osaat neuvotella. Me ihmiset neuvottelemme kaiken aikaa, kaikkialla ja kaikkien kanssa.  
Ja kaikesta voi neuvotella. Tarvitset neuvottelutaitoja niin isoissa kuin pienissä asioissa. Näitä taitoja voi oppia. 
Vaikka jokainen neuvottelu on yksilöllinen, tietyt elementit  
toistuvat aina.

mailto:katariina.rissanen@trainershouse.fi


Hinnat eivät sisällä majoitus-, kuljetus- ja  

tarjoilukustannuksia.

Koska osallistujien joukko on rajattu, ilmoittautuminen 

on sitova. Mikäli perut osallistumisesi, ilmoittautumisen 

yhteydessä laskutettua maksua ei palauteta.

Mikäli peruuntuneen henkilön tilalle tulee samasta 

yrityksestä toinen osallistuja, peruutuskustannuksia  

ei tule.  Osallistuminen, joka jää peruuttamatta tai  

peruutetaan alle 30 pv ennen valmennusohjelman  

alkamista veloitetaan täysimääräisenä. 

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

KYLLÄ, LÄHDEN MUKAAN!

www.trainershouse.fi/kauppa/neuvottele-paremmin

Vahvistan osallistumiseni:

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Yritys

Palauta vahvistus valmennusohjelman tuotepäällikölle  
sissi.moberg@trainershouse.fi tai omalle  
Trainers’ Housen yhteyshenkilöllesi.

”Älä toivo tyyniä säitä, 
vaan opettele purjehtimaan…”.
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