
    

 

 

Szanowni Państwo, 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości – jako instytucja wspierająca rozwój mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie on-line w formie warsztatów pt. 

 

„Emocje w negocjacjach”  
 

Celem szkolenia jest:  

• poszerzenie wiedzy nt. roli emocji w negocjacjach  

• przeanalizowanie znaczenia własnego Stylu Myślenia na proces negocjacji 

• przećwiczenie wybranych umiejętności negocjacyjnych  

 

Szkolenie kierowane jest do osób, które: 

• negocjowały, negocjują bądź planują negocjować 

• są otwarte na pogłębianie wiedzy z zakresu praktycznej psychologii  

• gotowe na przyjrzenie się swoim mocnym i słabym stronom podczas procesu negocjacji 

• oraz lubiące warsztatowy charakter szkoleń – konieczność komunikowania się przy pomocy kamery! 

 

Szkolenie poprowadzi  Elżbieta Stelmach – trener biznesu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, 

Praktyk Analizy Transakcyjnej, certyfikowany Trener i Partner FRIS, trener SuperSkills, konsultant FACET5, 

coach kariery i doradca zawodowy, coach kryzysowy, przedsiębiorca, właściciel Centrum Szkoleniowo-

Rozwojowego Sapientia w Szczecinie. 

 

Na podstawie elektronicznej listy obecności na szkoleniu, uczestnicy będą mogli wygenerować 

zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach. 

 

Szkolenie odbędzie się 23 lipca 2020r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 12.15. 

 

Warsztaty odbędą się przy użyciu platformy Zoom. Platforma Zoom jest niezależnym  

od organizatora narzędziem wykorzystywanym do przeprowadzania szkoleń przez PFP, stąd w kwestiach 

problemów technicznych m.in. z zakładaniem konta, prosimy o kontakt bezpośrednio z jego dostawcą.    

 

Wymagania sprzętowe dla uczestników warsztatów to słuchawki z mikrofonem, kamera internetowa; 

zainstalowana platforma zoom.us oraz konto na platformie. Szkolenie ma charakter warsztatów – prosimy  

o aktywne uczestnictwo. Link do pokoju zostanie przesłany do zaakceptowanego uczestnika w osobnej 

wiadomości e-mail.  

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

 

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza. 

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22, e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl. 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem  

przez Uczestnika zapoznania się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich 

zastosowanie. 
 

Serdecznie zapraszamy! 
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