
 

FORHANDLINGSTEKNIK 
Opnå den bedste pris og den bedste aftale  

- med stærke relationer

Ledere, projektledere og specialister skal 
løbende opnå resultater gennem aftaler, der 
også styrker fremtidige handlemuligheder.  

Ofte er forhandlingsteknik er stærkt redskab 
hertil. Det er ikke kun et spørgsmål om at 
mestre forhandlingens faser og teknikker, 
men om den personlige tilgang og adfærd. 

En forhandling handler nemlig ikke bare om 
at vinde eller tabe – men om at opbygge 
stærke relationer og muligt fremtidigt 
samarbejde.

På dette 2-dageskursus sætter vi fokus på 
både kort- og langsigtede mål, og vi træner 
deltagernes evne til at sætte sig i andres sted.  

Vi har fokus på praksis, idet vi gennemgår og 
træner forhandlingens elementer gennem 
cases, hvor fokus er på adfærd, strategier og 
kommunikation. 

Målet er, at den enkelte bliver bevidst om 
egne styrker og svagheder – og om de 
forskellige valg og handlemuligheder i 
forhandlingsforløbet.

Dit udbytte af kurset 
✓Indsigt i grundregler for god forhandlingsadfærd  
✓Træning i de vigtigste faser i forhandlinger 
✓Redskaber til at opnå gode løsninger i forhandlingssituationer 
✓Bevidsthed om egen adfærd og kommunikation 
✓ En resultatsøgende forhandlingspraksis på både kort og lang sigt



 

DAG 1: Strategi og forberedelse  
‣ Få indblik i forskellige forhandlingssituationer, udfordringer og muligheder 
‣ Forhandlingens faser; deres respektive opmærksomhedspunkter og værktøjer 
‣ Den rette forberedelse: hvad vil og kan jeg opnå? 
‣ Sådan lægges strategi for din tilgang, adfærd og kommunikation 
‣ Forhandlingernes mange elementer afprøves i en konkret case 

DAG 2: Argumentation og den personlige tilgang 
‣ Hvordan præsenteres mine synspunkter bedst – og hvordan håndteres modpartens?  
‣ Grundregler for god forhandlingsadfærd 
‣ Den personlige tilgang til forhandlinger 
‣ Faldgruber i forhandlinger: hvordan undgås de, og hvordan retter man op på fejl? 
‣ Case med træning af kursets emner

OM KURSET                                    FORHANDLINGSTEKNIK

PRAKTISK INFORMATION 
Kurset henvender sig til ledere, projektledere og specialister, der ønsker at træne deres evne til 
at opnå både resultater og gode relationer gennem forhandlinger og stærke aftaler. Kurset er 
ligeledes relevant for HR, indkøbere, sælgere m.fl.  

Kurset består af to undervisningsdage, hvor der veksles mellem oplæg, øvelser, casearbejde 
samt refleksioner over egen praksis. Kurset udbydes i samarbejde med brancheorganisationen 
Tekniq i København. Underviser på kurset er en af Incentos erfarne chefkonsulenter. 

DATOER OG TILMELDING 
Datoer annonceres på Tekniqs hjemmeside, hvor du også tilmelder dig. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@incento.com eller 32 20 01 11.


