Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

SAVOIR VIVRE I DYPLOMACJA. PROTOKÓŁ
DYPLOMATYCZNY W NEGOCJACJACH I BIZNESIE.
Data: 14 lutego 2018, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 31 stycznia.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Adresaci: Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także
kadry zarządzającej. Szkolenie polecane jest szczególnie osobom, które w pracy zawodowej wymagają
przygotowania w zakresie realizacji zadań zgodnych z protokołem dyplomatycznym.
Cele szkolenia: Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które będą pomocne podczas
negocjacji. Umiejętności zdobyte podczas szkolenia będą w przyszłości owocować rozwojem osobistym
i zawodowym.
Prowadzący: Absolwent socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i studiów podyplomowych
m.in. z ewaluacji i rozwoju regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania na Akademii im.
Leona Koźmińskiego. Specjalista ds. funduszy unijnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i Mazowieckiej
Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Swoją pracę zawodową rozpoczynał jako pomocnik archiwisty
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program szkolenia:
1. Savoir Vivre.
a) Przygotowanie się do wizyty, spotkania, negocjacji itd.
b) Powitania.
c) Prezenty.
d) Dobre nawyki.
e) Telefoniczny bon ton.
f) E-mailowe zasady dobrego wychowania.
g) Przy stole.
2. Jak przyjąć gości w domu i biurze?
3. Dress Code.
a) Biuro.
b) Teatr.
c) Raut.
d) Podróż służbowa.
4. Kultura osobista.
a) O czym mówi osoba kulturalna.
b) Co to jest small talk?
5. Dyplomacja.
a) Dyplomacja – stosunki międzynarodowe.

b) Dyplomacja w biznesie międzynarodowym.
c) Jak być dyplomatą?
6. Przemówienia publiczne.
a) Jak mówić?
b) O czym mówić?
7. Negocjacje, a kultura.
a) Jak i z kim negocjować?
b) Karty wizytowe.
c) Jak mówić, jakich gestów nie używać?

ZGŁOSZENIE
SAVOIR VIVRE I DYPLOMACJA. PROTOKÓŁ
DYPLOMATYCZNY W NEGOCJACJACH I BIZNESIE.
Data: 14 lutego 2018, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 31 stycznia.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Nabywca: .......................................................................................................................................
Adres:.............................................................................................................................................
NIP: ................................................................................................................................................
Odbiorca (opcjonalnie): ..................................................................................................................
Adres:.............................................................................................................................................
L.p.

Imię i nazwisko

Wydział

tel.

e-mail

1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
Proszę o posiłek wegetariański
Szkolenie finansowane w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szkolenie w ramach Forum ……………………...............
(nazwa)

Szkolenie finansowane ze środków publicznych

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i
usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu
moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul.
Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.
...........................................................

podpis i pieczątka osoby delegującej
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 lutego 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu
przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa
dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do
sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 31 stycznia. Cena po 31 stycznia to 399 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch
oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail:
iwona.matysiak@frdl.org.pl

