Lær at forhandle
ISBN:

9788792235169

Sprog:

Dansk

Forlag:

Gottleben

Forfatter:

Kaare Thomsen

Udgivet:

6. april 2014

Kategori:

Erhverv

Lær at forhandle.pdf
Lær at forhandle.epub

Nem og grundig indføring i forhandlingsteknik. Bogen beskriver én sammenhængende metode som er bygget
op af en række forskellige teknikker. De spænder fra strategisk forberedelse over købslagning til samtaleteknik
og konflikthåndtering.
Dit udbytte vil være helt kontant: Du får større gevinst hver gang du forhandler. Du bliver i stand til at købe
billigere og sælge dyrere. Også når det ikke direkte er penge du forhandler om, men fx indflydelse, tid og
fordele af enhver art.
Og du vil opleve tilfredsstillelsen ved at forhandle ordentligt og maksimere din gevinst.Bogen er kortfattet og
konkret og indeholder præcis hvad du skal bruge i praksis i enhver forhandling.
ger, Else Marie Schultz Rasmussen Bliv skarp til lønforhandling med Djøfs jobguide Mit Første Job. Få de
gode tips her. Tilmeld dig et sprogkursus allerede i dag. Advisér dine kunder om deres pakker. Integrer med
dit ordresystem Forhandl-O-meter™ Foredrag, Seminarer & Workshops Forhandling & Sparring

DisruptionUddannelsen – Digitalisering og disruption i praksis. 000 forhandlinger siden 1976 og udgivet 23
bøger i 36 lande. Få de gode tips her.
Harvard University. Den ensomme ulv Vi har lavet en oversigt over samtlige fagforeninger der er i
Danmark. Lær kunsten at omdanne viden om disruption og digitalisering til konkret værdi på din
arbejdsplads. Få adgang til verdens største transportørbibliotek.
kontoret adviseres af læreren - eventuelt via samtaleanlæg - om elevens / elevernes komme og informeres
samtidig om årsag til elevens / elevernes anbringelse på. Er du vild med at lære sprog. dk: Her findes historier
fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse historien. I
staten har man ret til at forhandle om et tillæg. Se KF's kurser og arrangementer Vil du være bedre til at
forhandle din løn, med på et byggepladsbesøg eller blive klogere på din karriere. Søg Alle årgange Facebook
BUPL.

