
OFERTA SZKOLENIA

ETYKIETA W BIZNESIE Z ELEMENTAMI PROTOKOŁU  DYPLOMATYCZNEGO

Warszawa, 18 czerwca 2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiam  Państwu  ofertę  szkolenia  z  Etykiety  w  Biznesie  i  Protokołu  Dyplomatycznego

przeznaczonego dla pracowników przedsiębiorstw z branży handlowej, usługowej i finansowej, którzy

reprezentują firmę na zewnątrz, nawiązują relacje biznesowe w imieniu firmy i  mają na co dzień

styczność z ważnymi klientami.

Szkolenia mają na celu polepszenie umiejętności komunikacyjnych pracowników, zwiększenie ich

profesjonalizmu w kontaktach z innymi firmami i instytucjami oraz  budowanie opartych na szacunku i

zaufaniu relacji towarzyskich, biznesowych i oficjalnych w zgodzie zasadami etykiety w biznesie.

Dzięki prowadzonym przeze mnie szkoleniom, ich uczestnicy poszerzają zasób swoich kompetencji

miękkich, niezbędnych w komunikacji interpersonalnej i biznesowej, pracy zespołowej, czy realizacji

projektów międzyinstytucjonalnych. Nabywają pewności siebie w relacjach służbowych i oficjalnych,

co przekłada się na bardziej efektywną pracę, umiejętność znalezienia się różnych sytuacjach, także

z udziałem osób zagranicznych, dyplomatów i przedstawicieli instytucji rządowych. Zdobyta wiedza i

umiejętności  pozwalają na szybką i  właściwą reakcję w niespodziewanych sytuacjach,  umiejętne

adoptowanie się do nowych okoliczności, zdobywanie nowych znajomości zawodowych oraz przede

wszystkim budowę pozytywnego wizerunku firmy w relacjach zewnętrznych.

Od  7  lat  prowadzę  szkolenia  z  Etykiety  i  Protokołu.  Jestem autorem ponad  30  artykułów  z  tej

dziedziny, które są dostępne m.in. na stronach Magazynu Samorządu Gospodarczego „Wiadomości

Gospodarcze” oraz na portalu LinkedIn.com

Łączę wyrazy szacunku,

Paweł Grotowski

 tel. 600 439 948

PAWEŁ GROTOWSKI UNIVERSAL TRAINING NIP: 521-188-07-91

KONTAKT: etykieta.biznesu@wp.pl;  ADRES: Wysowska 13, 02-928 Warszawa



OFERTA SZKOLENIA

ETYKIETA W BIZNESIE Z ELEMENTAMI PROTOKOŁU  DYPLOMATYCZNEGO

Szkolenia z Etykiety i Protokołu Dyplomatycznego
prowadzę od 7 lat. Swoją wiedzę i  doświadczenie
zgromadziłem przez 20 lat pracy w administracji

publicznej w tym 5 lat w Protokole
Dyplomatycznym MSZ. Przeprowadziłem

kilkadziesiąt szkoleń w których wzięło udział ok.
1000 osób. Szkolenia prowadziłem m.in. dla

Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura
Bezpieczeństwa Narodowego,

Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków
Balice, instytucji finansowych i  samorządowych,

uczelni wyższych, przedsiębiorstw polskich i
zagranicznych.

Szkolenie odpowie na następujące pytania:

Jakie są podstawowe zasady etykiety?

Jak prawidłowo przywitać się i przedstawić?

W jaki sposób wręczać i odbierać wizytówki?

W jaki sposób kształtować swój wizerunek?

Czym jest precedencja i dlaczego jest ważna?

Jak przyjąć delegację krajową i zagraniczną?

Jak stworzyć pozytywne pierwsze wrażenie?

Jak używać nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej?

Jakie są zasady stroju biznesowego?

Jak uczestniczyć w przyjęciu bufetowym i zasiadanym?

Jak pokonywać bariery międzykulturowe?

Jakie są najczęściej popełniane błędy w etykiecie?

Jak wybrać wino na kolację i na upominek?
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PROGRAM
Część I - Etykieta w komunikacji

 savoir vivre a etykieta – rozróżnienie i definicja pojęć
 zasady savoir vivre w życiu codziennym
 źródła etykiety i jej ewolucja
 najważniejsze zasady etykiety w biznesie
 komunikacja werbalna, epistolarna i pozawerbalna
 rozmowa telefoniczna i korespondencja biznesowa
 nowoczesne środki komunikacji, etykieta w internecie
 pierwsze wrażenie i kreowanie pozytywnego wizerunku
 zasada starszeństwa w relacjach oficjalnych i biznesowych
 powitanie, przedstawianie siebie oraz innych osób
 właściwy uścisk dłoni, kontakt wzrokowy
 odpowiedni krój i zastosowanie biletów wizytowych
 udział w spotkaniach i naradach, wystąpienia publiczne
 sztuka small talk w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów

Część II - Protokół dyplomatyczny
 główne zasady protokołu dyplomatycznego 
 precedencja w relacjach międzynarodowych
 predecencja stanowisk publicznych w RP
 precedencja w praktyce: przy stole, na spotkaniu, w samochodzie
 organizacja wizyt i spotkań z udziałem gości krajowych i zagranicznych 
 tytuły urzędowe, naukowe, dyplomatyczne i kurtuazyjne
 wręczanie kwiatów i upominków, składanie wieńców

Część III - Etykieta jako element budowy wizerunku
 dress code czyli odpowiedni strój do okazji
 business casual (strój codzienny)
 business suit (strój wizytowy)
 dark suit (strój wieczorowy)
 black tie (strój balowy)
 właściwe kolory stroju dla mężczyzny i kobiety 
 najczęstsze wpadki przy kompozycji stroju oficjalnego
 wskazówki dotyczące elementów stroju oficjalnego
 biżuteria, dodatki i zegarki

Część IV - Etykieta stołu i kultura wina
 społeczna rola wspólnego spożywania posiłków
 krótka historia sztućców, sztućce dzisiaj, sztućce mówią
 przygotowanie przyjęcia, nakrycie do stołu i rozsadzenie gości
 przyjęcia oficjalne zasiadane i bufetowe: śniadanie, obiad, cocktail
 zasady udziału w przyjęciach, bankietach, uroczystych kolacjach
 klasyfikacja win, apelacja wina, regiony winiarskie
 zasady wyboru, podawania i spożywania win oraz innych alkoholi
 faux pas, czyli czego nie robić podczas przyjęcia

*   Szkolenie trwa od 5 do 8 godzin (z przerwą obiadową), zależnie od potrzeb klienta. Podczas szkolenia
wykorzystywane są oryginalne materiały PD MSZ. Szkolenie jest przeznaczone dla grupy do 15 osób.
Szkolenia są prowadzone na terenie całego kraju.
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                    Zaufały mi następujące instytucje i przedsiębiorstwa:
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