תמרונ במשא ומתנ בתנאי מורכבות

כשהתכנונ פוגש את המציאות

מנהל מיומנ יודע כי לעיתימ קרובות מה שיפגוש בשטח
הוא לא מה שתכננ בשלב ההכנה למשא ומתנ
משא ומתנ הוא תהליכ מורכב .אפופ אי ודאות ורצופ הפתעות :שינויימ בענפ ,כני ת מתחרה
חדש חילופי שחקנימ או דינאמיקות ע קיות ובינאישיות .המציאות בה מתקיימ תהליכ המשא
ומתנ כיומ ,היא כשלעצמה מורכבת ,מאופיינת בשינוי תמידי ,תנודתיות והשפעות גומלינ,
המכריעות את האופנ בו יפעל הנושא ונותנ .כל אלו משנימ ומנתבימ את המשא ומתנ לכיוונ אחר
מהצפוי – דבר המקשה על המנהל ליישמ את התכנונ.
מה נדרש ממנהל כדי להצליח במשא ומתנ כשהתכנונ פוגש במציאות?

הכשרה זו נועדה לתת מענה לנקודה זו בדיוק.
הכשרת "ניהול משא ומתנ בתנאי מורכבות" מציעה מתודולוגיה ייחודית המשלבת
שני עולמות תוכנ :עולמ המשא ומתנ המקצועי )(Negotiation Management
ומתודולוגיית ©  ,Bimodal Managementלניהול אפקטיבי בתנאי מורכבות ואי ודאות.
ההכשרה מציגה תפיה ייחודית של תהליכ המשא ומתנ ומציידת את המנהל
בט כישורימ דואלי © " -תכנונ" ו"תמרונ" כדי להתמודד בהצלחה עמ האתגר הגדול
מכל  -הפער בינ התכנונ לביצוע ו"להביא את העקה הטובה ביותר הביתה".
ההכשרה מקנה:





תפי ה מערכתית וריאלית של תהליכ המשא ומתנ –
הרבה מעבר למתרחש על השולחנ
ט מיומנויות וכלימ לתכנונ מיטבי של המשא ומתנ
בשילוב כלימ ומיומנויות להתמודדות עמ אתגרי
היישומ בפועל ,במציאות מורכבת
יכולת תגובה משופרת בתנאי אי ודאות ,הפתעות
ואירועימ בלתי צפויימ המאפיינימ את תהליכ המשא
ומתנ וטכניקות למנפ אירועימ אלו.

לפרטימ ולמידע נו פ:

michal@duality.co.il
Vanessa@seyman.co.i

מובילות התוכנית:

נושאימ מרכזיימ:








תפי ת משא ומתנ כתהליכ שתוצאותיו מושפעות מנ
הא טרטגיה שלו
מרחב המשא ומתנ כמערכת מורכבת
הכנה לתהליכ המשא ומתנ בשתי רמות – ברמת
עולמ התוכנ וברמת ניהול התהליכ
בניית א טרטגית משא ומתנ – פנימה בארגונ והחוצה
מול לקוח או פק
יישומ הא טרטגיה ומיומנויות המשא ומתנ בתהליכ
משבש
גמישות ,יצירתיות ,אלתור וקבלת החלטות בתנאי
שינוי ואי ודאות
תקשורת אפקטיבית במגוונ רחב של מצבימ מתהווימ
וקונפליקטואליימ.

מיכל זיגלמנ  MSc.מיי דת ומנכ"ל  ,Dualityיועצת לניהול ומנהיגות במורכבות,
פיזיקאית .מפתחת שיטת © .Bimodal Management
עו"ד ונה יימנ מיי דת ומנכ"ל ,Planning Negotiation Processes- PNP
יועצת ומלווה תהליכי משא ומתנ מורכבימ ,משלבת תפי ות משא ומתנ מתקדמות
עמ מציאות עולמ המורכבות.

