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OBJECTIUS: 

 Prendre consciència d’un mateix per tal d’identificar i treballar els reptes de comunicació 
propis. 

 Millorar el lideratge relacional: la postura, la flexibilitat, l’empatia, la persuasió.  
 Conèixer les bases i els punts clau dels processos de negociació. 
 Saber preparar el procés de negociació financera. 
 Aprendre com crear el context adequat. 
 Conèixer i practicar tàctiques i tècniques de negociació potents.  
 Saber gestionar les emocions durant la negociació. 
 Aprendre a negociar de manera exitosa. 

 
DESTINATARIS: 
Qualsevol persona que necessiti adquirir eines a nivell econòmic i en habilitats de negociació, per poder 
negociar amb la banca situacions de la seva empresa. 
 
TEMARI: 
1. Introducció: 

 Què és una negociació. 
 Negociació actual vs negociació tradicional. 
 Principis i condicions clau de les negociacions exitoses. 

 
2. Estils de comunicació i negociació: 

 Bases de la comunicació. 
 Els 4 estils de comunicació. 
 Escoltar, argumentar i generar confiança. 
 Habilitats negociadores. 

 
3. La negociació financera: 

 Necessitats d’inversió i necessitats de tresoreria. 
 Com analitza el banc a una empresa. 
 Informació que l’empresa ha d’aportar al banc. 

 
3. Preparació de la negociació amb l’entitat 

 Establir els nostres objectius, criteris i límits. 
 Conèixer les prioritats i el marge de negociació del banc. 
 Preparació de la reunió. 
 Establir estratègies i tàctiques possibles. 

 
4. La reunió negociadora 

 Crear un context: presentació, empatia, connexió i influència. 

NEGOCIACIÓ FINANCERA EFICAÇ 
Millora les teves habilitats de comunicació 
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 Les 4 regles. 
 La meva postura i estratègia. 
 Els equilibris en la comunicació i en la relació. 
 Liderar i controlar el procés. 
 Tancament. 

 
5. Gestionar els estats emocionals 

 Autogestió emocional. 
 Què fer i què evitar. 

 
6. Pla de millora personal 
 
7. Conclusions i tancament 
 
 
PROFESSORAT: 
Sra. Noèlia Hurtado.  
Especialista en creació d’empreses i en la direcció d’estratègies d’expansió de negocis i franquícies. Ha 
dirigit la creació i desenvolupament de més de 2.000 projectes empresarials. Formada en Economia i 
Dret, creació d’empreses, negociació i anàlisi de casos empresarials. Mentora d’emprenedors i 
empreses durant el desenvolupament dels seus plans de negoci des de l’any 2002. Directora de Topten 
Expansión. Responsable d’ Expansió de diferents marques. 
 
DURADA, CALENDARI I HORARI: 
16 hores. 
21, 28 d’octubre; 4 i 11 de novembre de 2020. 
De 9:30 a 13:30 hores. 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: 
Preu Soci Èxit (Competitivitat i Internacionalització): 295 euros. 
Preu venda públic: 325 euros. 
 
*+info: www.cambraterrassa.org/exit/ 
LA CAMBRA NO GESTIONA LA BONIFICACIÓ DELS CURSOS. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
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