Pozvánka
na
workshop

NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA V BIZNISE

SPOZNAJTE REČ TELA, ktorá má v súčasnej komunikácií významné miesto.
Niektoré slová majú široké konotácie, preto je potrebné zosúladenie reči, jednotlivých slov, viet
s rečou tela, aby bol náš prejav zrozumiteľný a aby sme svojim neverbálnym prejavom neznižovali
silu našich argumentov pri dosahovaní cieľa.
Naše pohľady, gestá, pohyby a tiež naša vôňa a používanie farieb predmetov či oblečenia pri
komunikácii – tým všetkým je možné výrazne ovplyvniť celkový dojem, čo môže mať dopad okrem faktov - na rozhodovanie a výsledok.

Dátum konania:

21.september 2017

Miesto konania:

BC Kerametal, zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Kód workshopu:

170921

Lektorka:

PhDr. Ľubica Mižičková

poradkyňa pre komunikáciu a média
Účastníci :

Seminár je určený najmä pre top manažérov, obchodných
reprezentantov, vedúcich riadiacich pracovníkov, konateľov,
pracovníkov komunikačných oddelení, hovorcov a tiež pre
ostatných záujemcov.
Maximálny počet účastníkov je 15

Elektronická prihláška

Program:
8.30 hod. – 9.00 hod.

Prezentácia účastníkov

9.00 hod. – cca 16.00 hod.


Komunikácia a jej časti : reč tela, neverbálna komunikácia ako jej silná súčasť



Vzdialenosť a priestor, proxemický tanec, teritoriálne správanie



Usadenie pri stole, umiestnenie komunikantov, kedy, za akým účelom, cieľom



Poloha a držanie tela, posturika, stupne harmónie postur, posturálne echo,
státie



Gestá a pohybové prvky ako výrazový prostriedok, kinetika, zrkadlenie pohybov,
chôdza,samotné gestá ako emblémy v komunikácii, ilustrátory ako sprievodné
gestá,



Dotyk, haptika, sociálna, osobná a intímna zóna dotyku, podanie ruky,
bozkávanie ruky, objatie, dotyk predmetu, dotyk seba samého – autohaptika,
význam, dešifrovanie



Pohľady očí, pohľad v komunikácii, sila zrakového kontaktu a typy pohľadov



Mimika tváre a emócie – odraz siedmych stavov primárnych emócií (šťastie,
prekvapenie, strach, zlosť, smútok, záujem, spokojnosť), výrazy dolnej a hornej
časti tváre, grimasy.



Farby ako skryté sily v komunikácii, kolorika, psychologické a symbolické
pôsobenie farieb v komunikácii



Vône a pachy, ich vplyv na človeka, olfaktorika



Obliekanie ako súčasť neverbálnej komunikácie

Účastníci workshopu obdržia pracovné materiály a osvedčenie o absolvovaní.

Odborný garant:

Mgr.Daniela Grznárik
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
tel.č. 02/48291297
fax: 02/48291260

Bratislavská regionálna komora SOPK
IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236

Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29,tel.: 02/48291 297; fax: 02/48291260
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk

Záväzná prihláška
Workshop:

NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA V BIZNISE

Kód workshopu: 170921

Dátum:

21.september 2017

Miesto:

BC Kerametal – zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Meno, titul: ..........................................................................................................................
Funkcia: ...................................................E-mail:................................................................
Firma: .........................................................................Tel.č..................................................
Adresa, PSČ: ........................................................................................................................
IČO: ............................................................. IČ pre DPH: ....................................................
Platca DPH:

□ áno

□ nie

Banka a bankové spojenie: ........................................................................................
Uveďte prosím presnú identifikáciu firmy - potrebné pre vyhotovenie faktúry!
Potvrdzujeme účasť na workshope a úhradu účastníckeho poplatku vo výške (zakrúžkujte platbu podľa členstva)

Člen SOPK: 120 € (100 € + DPH) / Nečlen SOPK : 144 € (120 € + DPH)
prevodom na účet BRK SOPK Bratislava vo VÚB Bratislava-Ružinov: číslo účtu: IBAN: SK49 0200 0000
0000 3673 3062 , SWIT: SUBASKBX, VS: 170921, ŠS : IČO spoločnosti
Záväznú prihlášku a doklad o zaplatení poplatku láskavo odfaxujte /odmailujte čo najskôr na
uvedenú adresu pred termínom konania seminára.
Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách BRK SOPK.
Zaslaním svojej prihlášky súhlasím v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so
spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške subjektom Slovenská obchodná a priemyselná komora ( ďalej SOPK ).
Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely aktivít realizovaných prostredníctvom SOPK.

Dátum:

Pečiatka a podpis:

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Termín konania:

21.september 2017

Uzávierka prihlášok:

20.september 2017

Miesto konania:

BC Kerametal–zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Organizačný garant:

Jela Bieliková
tel:
02/48291257
fax: 02/48291260
e-mail:sopkrkbl@sopk.sk

Potvrdenie účasti:

Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní
riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa
doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:

ČLEN SOPK.......................... 100 € bez DPH
NEČLEN SOPK...................... 120 € bez DPH
V poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas seminára.

Storno:

Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia, seminára sa môže
zúčastniť iný zástupca spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo
zrušiť seminár prípadne presunúť na iný termín v prípade
náhleho ochorenia lektora alebo ak sa seminár nemôže
uskutočniť z iného organizátorom vopred nepredvídateľného
dôvodu.

Upozornenie:

SOPK je platcom DPH.

