Предложение за програма за повишение на квалификацията
/ професионално развитие/
Тема:
„Повишение на ефективността на бизнес комуникациите при преговори и бизнес срещи“. Начини,
технологии и методи на тяхното приложение в практиката“
Формат: поредица от занятия /мастър-клас/
Цел:
Развитие и усъвършенстване на знания и умения в областта на бизнес комуникацията на служителите,
необходими за повишаване нивото на професионалните им компетентности.
Продължителност на занятията /мастър-клас/:
Предлага се да се проведат 4 занятия по 60-90 мин.
Проект на програма на занятията /мастър-клас/:








Общителност – една от ключовите компетентности на професионалистите. Процес и схема на
комуникациите.
Вербални и невербални комуникации, предназначение и роля в процеса на комуникация. Писмени
комуникации.
Успешни, информационни и стимулиращи комуникации при бизнес общуването.
Фактори, влияещи (+/-) върху ефективността на бизнес комуникацията.
Начини и методи/ технолигии за тяхното използване от служителите за подобряване
ефективността на бизнес комуникацията.
Метод „ 6 стъпки към ефективна комуникация“.
Начини и методи/ технолигии за тяхното използване от служителите за подобряване
ефективността на бизнес комуникацията:
- мотивация;
- способността да „слушате-чувате“;
- доверие;
- елементи на НЛП и възможното им практическо използване в процеса на комуникация за
постигане на целите на преговорите.

*Възможни са допълнения и изменения в програмата във връзка с Вашите препоръки.

Тыртышников Владимир Лукич / кратка автобиография/
1986-1991 гг. – заемал е ръководни длъжности в Министерството на електронната промишленост СССР;
1994-1999 гг. – Президент на компанията „ТЕЛЕ 2“ /бивша „Милликом“/ в РФ;
1999-2005 гг – консултант по бизнес развитие за Русия за компании от САЩ и страните от ЕС;
2005-2009 гг – директор за връзки с държавни органи на РФ и ОНД, Дженерал Моторз /РФ/;
2010-2014 гг – инвеститор, Генерален директор „МедТелеСервис“ ООД;
2016 г. -до момента – основател и Президент на НПО „Фондация за подкрепа на културата и изкуството
на отечествените автори-КИРА“
2018 г. -професор в Руския университет за приятелство на народите / РУДН/




Доктор по икономика и мениджмънт, Академик на Международната академия по мениджмънт;
Победител в конкурса „Най-добър мениджър за 1997 г.“ в категорията „За изключителни
постижения в областта на мениджмънта“

