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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.
Siden er der kommet mange, mange flere kunder til, både private. Lær kunsten at omdanne viden om
disruption og digitalisering til konkret værdi på din arbejdsplads. dk: Her findes historier fra Børn&Unge
sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse historien. Læs om de tre
lønniveauer, argumenter, spørgeteknik m.
Det er første gang i 25 år, at Dansk Sprognævn.

Advisér dine kunder om deres pakker. I slutningen af 2012 udkommer den nye udgave af
Retskrivningsordbogen. 000 forhandlinger siden 1976 og udgivet 23 bøger i 36 lande. Tilmeld dig et
sprogkursus allerede i dag. Her finder du månedens top 10 online casino liste, masser af spil tips + de 6 krav
fra Spillemyndigheden, der beskytter dig mod snyd + unfair casino vilkår.
Vi har sprogkurser i engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk og mange andre sprog. Harvard University. Få
adgang til verdens største transportørbibliotek. af psykolog Ebbe Scheel Kr. af psykolog Ebbe Scheel Kr. 000
forhandlinger siden 1976 og udgivet 23 bøger i 36 lande. Tilmeld dig et sprogkursus allerede i dag.

