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Kỹ năng giao tiếp hiệu quả vô cùng cần thiết trong nhiều
lãnh vực đời sống trong đó môi trường kinh doanh
chuyên nghiệp không phải là ngoại lệ. Với một mức độ
nào đó, giao tiếp hiệu quả còn góp phần xây dựng hình
ảnh tích cực của doanh nghiệp thông qua tất cả các cấp
bậc từ nhân viên đến quản lý và lãnh đạo, thông qua
ngôn ngữ, hành vi và hành động bằng lời nói hoặc không
lời. Do đó, giao tiếp hiệu quả ngày càng trở nên quan
trọng trong thế giới kinh doanh. Về mặt nội bộ, giao tiếp
hiệu quả còn đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa nhân
viên - quản lý và xây dựng môi trường làm việc hiệu quả.
Tham gia khóa học quan trọng này, học viên sẽ hiểu rõ
hơn về tầm quan trọng của giao tiếp hiệu quả, các
nguyên tắc cơ bản về giao tiếp để thành công trong môi
trường doanh nghiệp thông qua việc học tập chủ động
và thực hành với các kỹ thuật giao tiếp khác nhau, có thể
áp dụng trực tiếp trong công việc cũng như cuộc sống. 
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"Giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học. Nó cũng giống
như đi xe đạp hay tập đánh máy. Nếu bạn sẵn sàng nhọc
công vì nó, bạn có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng

của mọi phần trong cuộc sống của mình."
~ Bryan Tracy ~
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Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến
thức, kỹ thuật cần thiết trong xây dựng, duy trì và phát triển
những mối quan hệ trong công việc và trong cuộc sống một
các hiệu quả thông qua giao tiếp, qua đó xây dựng một nền
văn hóa giao tiếp lành mạnh và tích cực trong doanh nghiệp.

Hiểu và biết cách xác định các yếu tố cần thiết cũng như hướng
đến thái độ tích cực trong giao tiếp hiệu quả; 
Tăng cường khả năng giao tiếp trong cuộc sống cá nhân nói chung
và trong công việc, kinh doanh nói riêng; 
Nâng cao kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp, cũng như hoàn toàn có
khả năng tự tin trước bất cứ tình huống nào trong cuộc sống cá
nhân và công việc.
Hiểu rõ khả năng giao tiếp hiệu quả với cấp trên, cấp dưới,

Biết cách truyền đạt nội dung công việc cho người khác hiểu đúng.
Nhận ra được các yếu tố làm ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp
Biết lắng nghe hiệu quả.
Thể hiện được kỹ năng ứng xử có văn hoá với mọi người.

       Sau khi hoàn tất chương trình, người học có thể: 

       đồng nghiệp và khách hàng.

Khoá học phù hợp với: các cấp lãnh đạo và quản lý trong
doanh nghiệp, công đoàn, nhân sự, tuân thủ và tất cả nhân
viên muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng giao tiếp.
Số lượng: 25 - 30 học viên.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Đào tạo lý thuyết, nhập vai, thảo luận tình huống, trò chơi,
“tập kích não", hỏi đáp.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

"Kỹ năng giao tiếp - Kim Đăng Consulting"

Thời gian : kéo dài 1 ngày. Từ 8:30 - 17:00.
Tại nhà máy hoặc trung tâm đào tạo của Kim Đăng Consulting.



Khái niệm về trao đổi thông tin trong giao tiếp
Tầm quan trọng của giap tiếp
Quy trình xử lý thông tin trong giao tiếp 
Các hình thức giao tiếp: ngôn ngữ và phi ngôn ngữ

Yếu tố nhận thức cá nhân
Yếu tố cảm xúc
Yếu tố bối cảnh
Yếu tố quyền lực
Văn hoá giao tiếp hiện đại
Văn hoá giao tiếp Đông và Tây

Nghệ thuật và phương pháp đặt câu hỏi
Nghệ thuật và phương pháp trả lời hiệu quả
Kỹ năng lắng nghe hiệu quả/chủ động
Kỹ năng phản hồi
Kỹ năng hướng dẫn công việc
Kỹ năng thuyết phục
Kỹ năng báo cáo

Kỹ năng ứng xử với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp
Kỹ năng giao tiếp với khách hàng
Ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp
Văn hoá giao tiếp qua văn bản, thư tín
Văn hoá giao tiếp qua email/fax
Văn hoá giao tiếp qua điện thoại
Văn hoá khi đưa danh thiếp
Văn hoá khi đi xe ô tô
Văn hoá khi tham dự tiệc

Quy trình giao tiếp:

Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp:

Các kỹ năng giao tiếp hiệu quả:

Thái độ, kỹ năng và văn hoá ứng xử trong giap tiếp chuyên nghiệp:

Thảo luận các bài học của giao tiếp thành công và thất bại.
 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Có thể tùy chỉnh nội dung đào tạo
để phù hợp với đặc thù và kết quả phân tích
nhu cầu đào tạo (TNA) của quý khách hàng

"Kỹ năng giao tiếp - Kim Đăng Consulting"
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