POZVÁNKA
na
seminár v ANGLICKOM JAZYKU

AKO SA PRIPRAVIŤ NA ROKOVANIE
so zahraničným partnerom

Čo majú Slováci spoločné alebo rozdielne s inými kultúrami?
Ako komunikovať s inými kultúrami v biznise?
Prakticky orientovaný seminár, ktorého hlavnou témou je medzikultúrna
komunikácia.

Lektorka: PaedDr. Eva Gáboríková, M.A., PhD.

24.január 2018, od 9:00 – cca 11:00
BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava
Bratislavská regionálna komora SOPK
Účastnícky poplatok: BEZPLATNE
Prednášať sa bude v ANGLICKOM JAZYKU
( Prihlasovací kód seminára: 180124)

Elektronická prihláška

Program:
08.30 hod

Prezentácia účastníkov

09.00 hod – cca 11.00 hod

Seminár

 Ako kultúrne rozdiely ovplyvňujú komunikáciu so zahraničným partnerom?
 Ako identifikovať „kultúrny softvér“ zahraničného partnera?
 Ako sa slovenská obchodná kultúra líši od iných kultúr?
 V ktorých oblastiach sa prejavujú kultúrne rozdiely pri rokovaní so zahraničným
partnerom?
 Príklady najčastejších medzikultúrnych nedorozumení pri rokovaní so
zahraničným partnerom?

PaedDr. Eva Gáboríková, M.A., PhD. je medzikultúrny kouč, ktorý pracuje s firmami a klientmi z USA,
Ázie a Európy viac ako 15 rokov. V roku 2016 získala ocenenie "Great Award" v New York v konkurencii
koučov z celého sveta. Na Slovensku pracuje so zamestnancami a manažérmi firiem ako Honeywell, Merck,
Jaguár Land Rover a inými ďalšími. Slovákom sa snaží predstaviť dôležitosť medzikultúrnej komunikácie,
pretože práve tá je ich "brzdou" v biznise.

Prednášať sa bude v ANGLICKOM JAZYKU
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 257; 02/48291 297; fax: 02/48291260
e-mail: jela.bielikova@sopk.sk

Záväzná prihláška

AKO SA PRIPRAVIŤ NA ROKOVANIE
so zahraničným partnerom
Prednášať sa bude v ANGLICKOM JAZYKU
Kód seminára:

180124

Dátum:

24.január 2018

Miesto:

BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov

Meno, titul: ..........................................................................................................................

Funkcia: ...................................................E-mail:...............................................................

Firma: .........................................................................Tel.č..................................................

Adresa, PSČ: ........................................................................................................................

IČO: .............................................................
Účastnícky poplatok: BEZPLATNE
Záväznú prihlášku zašlite na vyššie uvedené kontaktné údaje.
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:

