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Mötes- och förhandlingsteknik 
 

 
 
I dagens globala arbetsklimat krävs det att alla personer med nyckelbefattningar har en förmåga att 
kommunicera effektivt i möten och förhandlingar, antingen internt med kolleger eller externt med 
kunder eller leverantörer. I företagsvärlden har kraven ökat att ha denna kommunikation på engelska. 
Det är viktigt att kunna kommunicera tydligt, välstrukturerat och övertygande med kolleger, kunder 
och leverantörer på engelska.  

Effektiv engelska i möten och förhandlingar har blivit ett ovärderligt kunnande. 

En ökad medvetenhet om interkulturella aspekter i internationella möten och förhandlingar är en viktig 
faktor för att lyckas. Att förstå, styra och infria förväntningar hos de övriga deltagarna bidrar till ett 
lyckat möte. 

Våra utbildningar i Mötes- och förhandlingsteknik uppmuntrar kursdeltagarna att utveckla språket i de 
områden där det finns önskemål. Kursupplägget baseras på deltagarnas behov samt deras 
språkkunskaper i engelska. Kurserna ger mängder av möjligheter att ha rollspel och varje deltagare får 
kontinuerligt feedback från både utbildningsledaren och av de övriga deltagarna. De kulturella 
aspekterna tas upp och vad de leder till när det gäller olika beslutsprocesser och förväntningar. 
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Följande moment ingår i kursen: 

• Vilken roll har mötet? 
• Förbered mötet 
• Mötesspråk 
• Leda ett möte 
• Förhandlingar 
• Praktik 
 
Vem riktar sig kursen till? 
Kursen riktar sig till de som behöver hålla möten och förhandlingar på engelska och som vill ha hjälp att 
göra dessa möten mer effektiva och övertygande. 
 
Kurslängd 
2 dagar eller enligt överenskommelse. 
 
Antal deltagare 
4-8 deltagare. 
Vi erbjuder dessa utbildningar för grupper där deltagarna kommer från samma företag eller 
organisation, s k slutna grupper. 
 
Kontakta oss för mer information. 
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