
NEGOCJACJE  I PSYCHOLOGIA 
KOMUNIKACJI Z KLIENTEM DLA 
PRAWNIKÓW
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oferta szkoleniowa
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korzyści  dla 

uczestników
• udoskonalenie umiejętności negocjacyjnych 

i komunikacyjnych w relacjach : pełnomocnik-
przeciwnik procesowy, prawnik- klient

• poznanie psychologicznych mechanizmów 
wpływających na efektywność i skuteczność 
komunikacji

• rozwinięcie umiejętności wykorzystywania w praktyce 
praw perswazji oraz zarządzania emocjami
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informacje praktyczne

Zapisy

Po wypełnieniu załączonego 

formularza i przesłaniu go na adres 

biuro@th-szkolenia.pl otrzymują 

Państwo maila zwrotnego, 

potwierdzającego zakwalifikowanie 

się wraz z numerem konta do 

wpłat. Uiszczenie opłaty gwarantuje 

miejsce w  szkoleniu.

szkolenie szczególnie polecamy 

dla:

adwokatów i aplikantów 
adwokackich

radców prawnych 
i aplikantów radcowskich

absolwentów prawa

miejsce szkolenia

termin/godziny

cena

termin nadsyłania

zgłoszeń

Charzykowy, Hotel Na Skarpie , 

ul. Bytowska 2, 89-606 Charzykowy

05-06.08.2017

9.00-16.00

1 800 zł brutto
Cena szkolenia obejmuje: dwa noclegi w pokoju 
jednoosobowym, materiały szkoleniowe,  śniadanie , 
obiadokolację, serwis kawowy , a także możliwość 
kontaktowania się z trenerem przez okres jednego 
miesiąca od zakończenia szkolenia

15.07.2017
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trener: 

Maciej Podraska

Maciej Podraska- absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu/Wydział Prawa i Administracji, absolwent studiów 
podyplomowych Integracji Europejskiej Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu. Absolwent szkoły trenerów biznesu – posiada certyfikat 
trenera biznesu. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Bydgoszczy. Posiada ponad 10 letnie 
doświadczenie jako menadżer odpowiedzialny za nadzór 
i motywowanie pracowników działu sprzedaży oraz negocjacje 
z kluczowymi partnerami biznesowymi ogólnopolskich firm 
pośrednictwa finansowego. Trener biznesu z 9 letnim 
doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu negocjacji 
handlowych i biznesowych, technik obsługi klienta, zarządzania 
zasobami ludzkimi i kierowaniem zespołem, Zarzadzania sobą 
w czasie, komunikacji interpersonalnej, asertywności. Od 2003 roku 
prowadzi własną firmę szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach 
oraz coachingu
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Organizatorzy 

szkolenia adres

Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Bydgoszczy

l

Gdańska 68/7, 85-021 Bydgoszcz, 
www.om.oirp.bydgoszcz.pl,
kontakt: biuro@oirp.bydgoszcz.pl 
kom. 602 494 335

Training House

Bydgoskich Przemysłowców 6 ,     
85-021 Bydgoszcz, 
www.th-szkolenia.pl
kontakt: biuro@th-szkolenia.pl
kom. 513 492 494

ikony: Madebyoliver (flaticon.com)

adres


