
Forhandlingsteknik for advokater - MBK A/S

Vil du skabe et optimalt udbytte for din klient og jeres modpart?
Vil du kende forskellige forhandlingsstile, strategier og taktik?
Vil du lære at afkode din modparts strategi og taktik?
Vil du have værktøjer til løbende at kunne vurdere din forhandlingsposition?
Vil du lære, hvordan de skjulte værdier kan identificeres, kapitaliseres og deles i en juridisk
forhandling?

Kurset er for dig, der er vant til at forhandle, så forhandlingen fører til det optimale resultat for
din klient. Men du vil gerne have flere strenge at spille på, så eksempelvis en konfliktbaseret
forhandling kan gennemføres og afsluttes med gensidig respekt, åbenhed og ærlighed. Du vil
også introduceres til forhandlingens psykologi og de kommunikative aspekter.

Udbytte - du styrker din:

Evne til at forbedre forhandlingsresultatet med simple værktøjer.
Mulighed for at tilpasse din strategi til forskellige forhandlingssituationer.
Evne til at bruge konfliktsituationer positivt og konstruktivt.
Evne til at definere dit udgangspunkt og din målsætning.
Viden om muligheder for handling, hvis din smertegrænse nås.
Evne til at bruge pauser, rolle- og forhandlings-disciplin.
Den rationelle juras begrænsninger.
Mulighed for at gå fra argumentation til spørgsmål.
Evne til at afkode modpartens forhandlings strategi og håndtere denne.

Indhold for Forhandlingsteknik for advokater:

Situationstilpasset forhandlingsteknik.
Forhandlingens faser og roller i forhandlinger.
Valg af forhandlingsstrategi og valg af kommunikations strategi.
Hvordan kan modparten læses og hvordan kan du bruge det?
Definere overordnet forhandlingsstrategi for alle dine samarbejdspartnere.
Identifikation af den totale forhandlingsplads.
Anvendelse af BATNA+ (Bedste Alternativ Til Forhandlet (Negotiated) Aftale).
Den samarbejdende forhandling.
Overordnet forhandlingspsykologi og kommunikation.
Hvordan du mest effektivt forbereder dig og sammensætter dit hold

Form:

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem teori og gennemførelse af 2 større
forhandlingsopgaver samt udvalgte øvelser i aflæsning af modpart. Videooptagelser af
forhandlingsspil efterfølges af konstruktiv kritik og feedback.

Obligatorisk efteruddannelse:

Advokater skal have obligatorisk efteruddannelse med 54 lektioner i løbet af en 3-årig periode
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(svarer til ca. 3 hele kursusdage om året). Vi har tilrettelagt vore kurser efter de krav, der er til
obligatorisk efteruddannelse, og sørger for at vore kurser er relevante for alle typer advokater.
På Advokatsamfundets hjemmeside står der ”Kurser af denne art, f.eks. retorik,
præsentationsteknik og regnskabsforståelse, vil som udgangspunkt blive anset for at være af
generel betydning for advokaterhvervet”. På kursusbeviset skriver vi, at man har deltaget i 17
lektioner på kurset. Du kan læse om Advokatsamfundets krav til den obligatoriske
efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige her.

Kontakt os i dag - Tlf. +45 3543 4474 - mail@mbk.dk

Fra https://www.mbk.dk/kursus/internt-forhandlingsteknik-for-advokater/
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