Profesionālā pilnveide

Spirāles Dinamika apdrošināšanas brokeriem – Instruments, kas palīdz izprast klienta

05.11.2019 vērtības un motivāciju. 5.novembrī
Mācību datums: 05.11.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga
Cena: 43.56 €

Programmas mērķis: Spirāles Dinamika ir teorija, kas sniedz efektīvu modeli personības, grupu, organizāciju un sociālo

sistēmu attīstības izpratnei un vadībai. Teorijas autori ir psihologi un filozofi Klērs Greivzs, Dons Beks, Kristofers Kovans.
Pēdējā laikā Spirāles Dinamika ir izpelnījusies īpašu uzmanību biznesa vidē, jo tā ļauj saprast sabiedrības attīstības
tendences, veikt pārsteicoši precīzas, lai gan reizēm pārdrošas prognozes un piedāvā virkni iedarbīgu instrumentu
praktiskajai uzņēmuma un klientu attiecību vadībai. No empīriskas pieejas un atsevišķiem veiksmes stāstiem – uz pārmaiņu
būtību izpratni un attīstības plānošanu ilgtermiņā. Lai saprastos, ir jāsaprot. Tieši par to būs šis seminārs.
Programmas apjoms: 6 akadēmiskās stundas.
Tēmas:

●

Spirāles Dinamikas (SD) vēsture un vieta starp citām teorijām;

●

Spirāles Dinamikas līmeņi, to īpašības un praktiskās izpausmes;

●

Klientu motivācija un vērtības un efektīvs darbs ar viņiem dažādos SD līmeņos;

●

Attīstības prognozes, lai laikus izstrādātu perspektīvus produktus un nepalaistu garām iespējas.

Ieguvumi:

Semināra dalībniekiem būs iespēja distancēti paskatīties uz savu un citu cilvēku motivāciju un tās maiņu, izprast sabiedrībā,
valstī un pasaulē notiekošos procesu tendences, un iegūt savā rīcībā efektīvus praktiskās biznesa plānošanas un pārdošanas
instrumentus.
Lektors: Ilmārs Jargans, RISEBA lektors, Pārdotprasmes un izaugsmes treneris

Aptuveni 20 gadu ilga praktiskā pieredze integrēto komunikāciju vadībā lielos uzņēmumos, vairāk nekā 20 gadu ilga pieredze
kā lektoram augstskolās, semināru un treniņu vadītājam.
Nodarbību laiks: plkst. 9.00-14.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru

iela”.
Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
Dalības maksa: 36.00 EUR + PVN (cena ar PVN 43.56 EUR).
Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt skaidrā naudā, kā arī ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034
1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.
Lūdzam Jūs pieteikt savu dalību mācībās iepriekš:
●

aizpildot pieteikuma anketu;

Dal?ties
●

rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv

●

vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

