סדנא בנושא :ניהול מו''מ ודיאלוג אפקטיבי
תתקיים בתאריך 28.11.2018 :בין השעות09:30-15:00 :
בכתובת :רח' משכית  8א.ת הרצליה פיתוח
מטרת הסדנא
ניהול מו"מ ודיאלוג אפקטיבי ,המאפשר מימוש יעדים ביחד עם העצמת מערכות יחסים ארוכות
טווח ומימוש בפועל של תפיסות ה ,WIN WIN -ניהול הנעה והשפעה ללא סמכות,
ניהול ושליטה באינטראקציה בצורה מובנית ומבוססת צרכים והקשבה ברמה גבוהה,.
השגת המטרות בדרך של הסכמה ,המייצרת מחויבות להחלטה.
סדנה ייחודית '' ניהול מו''מ ודיאלוג אפקטיבי ( סדנא ליום אחד)
עבור חברי הפורום ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ,מותנה ברישום מראש
נושאי הסדנא
אסטרטגיות בניהול משא ומתן – האסטרטגיה ניהול משא ומתן
השיתופית והתחרותית.
"הכל אישי " -כשלי המשא ומתן השכיחים שלנו.
מיומנויות תקשורת מתקדמות במשא ומתן .
שלב ההכנה למשא ומתן.
"חכם השביל מן ההולך בו " -ניהול תהליך מובנה  -אלמנטים ושלבים.
Dialogue Based -DBNתרשים הזרימה של תהליך המודל מובנה בן 6
שלבים – Negotiation Modelלניהול משא ומתן
קהל יעד
הסדנה מיועדת לסמנכ"לי ומנהלי תפעול ,שרשרת אספקה ,רכש ,לוגיסטיקה,
תכנון ,מכירות ,כספים ושיווק
מנחה
עמרי גפן -מומחה לתחום ה  Collaborationמשא ומתן ,יישוב סכסוכים ,רב
תרבותיות ובניית הסכמות .בעל ניסיון עשיר בליווי הנהלות בכירות ותהליכים
מורכבים בין ובתוך ארגונים .ייסד את את קבוצת גבים בשנת  1996ומשמש
כיום כמנכ "ל הארגון.
ההרשמה תיסגר בתאריך  – 10.11.2018כל הקודם זוכה – מס' משתתפים מוגבל
עדיפות ראשונה תינתן לחברי הפורום !
עלות:
.1עבור חברי הפורום ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ,מס' משתתפים מוגבל ומותנה
ברישום מראש.
.2עבור מי שאינו חבר בפורום עלות ההשתתפות הינה  650ש''ח  +מע''מ
 מס' משתתפים מוגבל.
רישום בדף הבא

.1טופס הרשמה לסדנה -עבור מי שחבר בפורום
אל :הפורום הישראלי לתפעול  /הפורום הישראלי לניהול שרשרת האספקה
הנני מאשר השתתפותי בסדנה אשר תתקיים בתאריך28.11.2018 :
שם
חברה
תפקיד
טלפון
פקס
נייד
דוא"ל
תז
מס רכב

חנייה בחניונים סמוכים /כחול לבן

.2טופס עבור מי שאינו חבר בפורום
שם
חברה
תפקיד
טלפון
פקס
נייד
דוא"ל
ת.ז
מס 'רכב

.1

העברה בנקאית – בנק מזרחי סניף  453מספר חשבון – 104269

 .2אני משלם /ת בהמחאה לפקודת '' הפורום הישראלי לתפעול בע''מ ת.ד  23725תל-
המצורפת בזאת.
61231
אביב

.3

אני משלם /ת בכרטיס אשראי  -סה''כ לתשלום כולל מע''מ ____________

מס הכרטיס

סוג הכרטיס______________בתוקף עד  3________:ספרות בגב הכרטיס______________
שם בעל הכרטיס __________________ ת.ז של בעל הכרטיס___________________
חתימה _______________________:תאריך_____________________:
כתובת למשלוח החשבונית וח''פ החברה____________________________________:

נא לצרף טופס התחייבות מטעם החברה להסדרת התשלום

אנא החזירו את טופס ההרשמה המלא לפקס 03-6955978 :או לדוא"ל:
coo02@zahav.net.il
הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה ,טל' 03- 6955994 :פקס03-6955978 :
אינטרפקס www.haforum-letiful.co.il 7945623-057 -

