
Neuvottelu- ja vaikuttamisosaaminen ovat keskeisiä
kyvykkyyksiä liiketoiminnan johtamisessa,
asiakaskokemuksen luomisessa ja isojen hankkeiden
läpiviemisessä. Tämä ohjelma tarjoaa uudenlaisen ja
äärimmäisen vaikuttavan mahdollisuuden näiden
kyvykkyyksien kehittämiseen. Kyseessä on
ryhmäcoachingiin ja osallistujan persoonallisuustyyliin,
sekä omiin lähökohtiin ja tavoitteisiin pohjaava
pienryhmävalmennus. 

Ohjelma tarjoaa sekä teoriatietoa että käytännön
harjoittelua. Osallistujat pääsevät edistämään oman
arjen neuvottelu- ja vaikuttamisen tilanteita osana
ohjelmaa. Ohjelman ytimessä ovat persoonatyylit
neuvottelijoina ja vaikuttajina. Ammatticoachingin ja
neuvottelutaitojen ammattimaisella tutoroinnilla
jokainen toteuttaa omaa  henkilökohtaista
kehityssuunnitelmaansa ja oppii myös toisilta.
Osallistujat saavat mm. työkaluja erilaisten ihmisten
kanssa neuvottelemiseen ja hankalien tilanteiden
hallitsemiseen. 

Mikonkatu 9
Helsinki

Lisätiedot ja hakemukset:
valmentajat@energiavalmennus.fi

040-537 3752

Hallitset maailmanluokan neuvottelijoiden 10 kultaista neuvottelijan sääntöä
Sinulla on ymmärrys omista luontaisista vahvuuksistasi ja kompastuskivistä
neuvottelijana & vaikuttajana
Tunnet eri neuvottelutyylit ja erilaiset neuvottelustrategiat 
Sinulla on tiedot ja taidot neuvotteluihin valmistautumista ja neuvottelutilanteissa
vaikuttamisesta
Hallitset vaikuttamisen psykologiaa ja vuorovaikutusenergian johtamista
Tunnistat omat ärsyyntymispisteesi neuvottelutilanteissa ja saat työkaluja omien
ärsyyntymisreaktioiden hallitsemiseen

OHJELMAN KÄYTYÄSI 

N e u v o t t e l u t a i t o j e n  j a  v a i k u t t a m i s e n  v a l m e n n u s o h j e l m a

Syksy 2021

www.neuvottelutaidot.fi



Yksilöcoaching: 
Minä neuvottelijana & oma suunnitelma

Moduuli 1: 
26.10.2021
Eri persoonatyylit 
neuvottelijoina ja vaikuttajina
Neuvottelustrategiat 

Moduuli 2: 
24.11.2021
10 kultaista neuvottelijan sääntöä
Kuunteleminen ja kysyminen 

Yksilöcoaching/sparraus: 
Minä neuvottelijana ja Ihmiset, 
asiat & prosessi

Moduuli 3: 
14.12.2021
Omat neuvottelutilanteet / harjoitukset
Menesty neuvotteluissa -malli  

Ohjelma on tarkoitettu henkilöille, 
jotka neuvottelevat ja vaikuttavat
työroolissaan ja jotka haluavat
vahvistaa omia neuvottelutaitojaan ja
vaikuttavuuttaan. Ohjelma sopii
esimerkiksi kasvuyritysten johdolle,
liiketoimintajohdolle, asiakasvastaaville,
myyntijohtajille, lakiasiainjohtajille,
seniori juristeille ja HR-johtajille.
Ohjelman osallistujamäärä on rajattu.
Ohjelmiin on jatkuva hakuprosessi auki. 

Keväällä 2021 ohjelma toteutetaan
virtuaalisena. 

Ohjelman hinta 3850 € per henkilö 
+ alv.

Hinta sisältää valmennusmoduulit, 
3 x 45 min coaching, henkilökohtaisen
neuvotteluprofiilin ja työkirjan. 

Mahdolliset tarjoilu- ja kokouskulut
lisätään hintaan, jos toteutuksia
tehdään Mikonkadulla.

KEVÄÄN 2021 
OHJELMAN AIKATAULU JA

TEEMATOHJELMAAN HAKEMINEN

HAE

MUKAAN !

Yksilöcoaching: 
Minä vaikuttajana

Moduuli 4: 
11.1.2022
Tunteet ja vaikeat tilanteet
neuvotteluissa
Vaikuttamisen psykologiaa 

www.neuvottelutaidot.fi

https://21.4.7.229/


HAE

MUKAAN !

Ohjelmaan ilmoittautuminen on
sitova. Yllättävän esteen kohdalla
paikan voi luovuttaa toiselle saman
organisaation johtavalle asiantuntijalle
tai johtajalle.  Ohjelman
intensiivisyyden ja ryhmädynamiikan
vuoksi poissaolo moduulisfa vain
painavasta syystä. Poissaolo tulee
korvattavaksi eri tehtävin.

Valmennukset pidetään ensisijaisesti
virtuaalisina keväällä 2021.
Energiavalmennus varaa oikeuden
järjestää viimeiset moduulit myös
Energiavalmennuksen toimiston
tiloissa, osoitteessa Mikonkatu 9,
Helsinki tai virtuaalisesti, mikäli
mahdollista. Jokainen
valmennusmoduuli alkaa
klo 9 ja päättyy klo 13.  Mikäli moduulin
toteutus on Mikonkadulla, eikä
virtuaalinen, aamiainen on tarjolla  klo
8.30 alkaen.

Ohjelma koostuu ennakkotehtävästä,
omasta neuvotteluprofiilista, neljästä
puolen päivän valmennusmoduulista ja
kolmesta 45 minuutin
yksilöcoaching/sparraussessiosta sekä
välitehtävistä.  Tehtävät syventävät
oppia ja edesauttavat opitun viemistä
arkeen.

Neuvottelutaitojen ja vaikuttamisen
valmennusohjelma on kehitetty pitkän
valmennus- coaching- ja
neuvottelukokemuksen myötä. 
Heli ja Nina ovat molemmat 
International Coach Federation
Professional Certified Coacheja (PCC). 
Ohjelmassa on monipuolinen sisältö ja
se valmistaa osallistujia haastaviin
neuvottelu- ja vaikuttamistilanteisiin ja
niissä menestymiseen.

Hyväksytystä osallistumisesta saa
Neuvottelutaitojen ja vaikuttamisen
valmennusohjelman diplomin.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

OHJELMAN SUORITTAMINEN

Lisätiedot ja hakemukset:
valmentajat@energiavalmennus.fi

040-537 3752



www.energycoaching.fi


