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beszerzőknek
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„Hogyan adhatnék
választ, mikor a kérdést
is csak keresem?”

  (Fodor Ákos költő)

A tréningprogram szakemberei: 

Nyáriné Dr. Mihály Andrea
Vezető tréner, business és management coach, pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos, 
Venustus Pro Képző és Tanácsadó Kft.

Bokor Rita
Tréner, szervezetfejlesztési tanácsadó, 
Tanácsadó partner – Venustus Pro Képző és Tanácsadó Kft.
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❯ A beszerzői nyelv
❯ Mondjam, vagy kérdezzem?
❯ Mi a célunk a kérdésekkel?
❯ A kérdések alaptípusai

❯  Tipikus kérdések az egyes 
tárgyalási szakaszokban

❯ Tárgyalási holtpontok kezelése
❯  Jó kérdés – rossz kérdés: csapdák 

és manipuláció a kérdésekben

A tréning programjából:
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Aki kérdez, irányít
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A kérdéseknek munkánkban és magánéletünkben egyaránt jelentősége van, hiszen a megfelelő tájékozódáshoz, 
a helyzetek megértéséhez, döntéseinkhez, stb. információkra van szükségünk. Talán hallottuk már a következő 
kijelentést: „Aki kérdez, az irányít!”. Ahhoz, hogy kézben tudjunk tartani és hatékonyan tudjunk vezetni egy be-
szélgetést vagy tárgyalást, egyrészt tehát jól kell kérdeznünk, másrészt, biztosítanunk kell, hogy ezek az információk 
meg is érkezzenek hozzánk, azaz értő figyelemmel tudjunk hallgatni.

Tréningünkön a kérdezéstechnikát a beszerzők szemszögéből vizsgáljuk, és a megfelelő kérdezéstechnika ki-
alakításához kínálunk gyakorlati keretet.

A tréning programjából:

• A beszerzői nyelv
-  Miért érzik úgy a beszállítók, hogy a beszerzők más nyelvet beszélnek?
-  Milyen félreértések adódhatnak ebből?
-  Hogy beszéljünk egy nyelvet a beszállítóinkkal?

• Az értő figyelem és a kérdések 
-  Meghallgatni és meghallgatva lenni
-  A hallgatás szerepe a tárgyalások során
-  Kérdések a mindennapokban: információra van szükséged? Segíteni, támogatni akarsz, 

vagy csak kíváncsi vagy?

• Mondjam, vagy kérdezzem?
-  Aki kérdez, az irányít: a tárgyalási aréna tágítása, lehetőségek feltárása

• Mi a célod a kérdésekkel?
-  Információnyerés
-  Támogatás megnyerése (házon belül és házon kívül)

• Alapszabályok:
-  Egyszerre egy kérdés
-  Egyszerűség, érthetőség, tömörség
-  Ne csak kérdezz, hallgasd meg a választ is!

• A kérdések alaptípusai
-  Nyitott és zárt kérdések
-  Problémaelemzés kérdései: 5 miért
-  Megoldásorientált kérdések
-  Elmélyítő kérdések
-  Hipotetikus kérdések
-  Perspektivikus kérdések

 Időbeni perspektívaváltás
 Személybeli perspektívaváltás

Kérdezéstechnika beszerzőknek
2017. SZEPTEMBER 12-13. | BUDAPEST
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• Tipikus kérdések az egyes tárgyalási szakaszokban
-  Felkészülés, tervezés szakasza

 Belső igények feltárása kérdések segítségével
-  Legjobb kérdések a tárgyalás során

• Tárgyalási holtpontok kezelése
-  Hogyan mozduljunk el a holtpontról?
-  Hipotetikus kérdések a holtpontok kezelésében

•  Jó kérdés – rossz kérdés. Csapdák és manipuláció a kérdésekben: 
tudod előre, mit akarsz hallani a másiktól?

-  Nyitott és zárt kérdések, tölcsértechnika
 Miért érdemes nyitottan kérdezni?

-  Szuggesztív kérdések – mikor igen és mikor nem?
-  Alternatív kérdések
-  Agresszív és provokatív kérdések

A tréning elvégzésével a résztvevők beszerzőként
• a tárgyalásaik során több releváns információhoz jutnak,
• hatékonyabban vezetik a tárgyalásokat,
• könnyebben hoznak jó és megalapozott döntéseket,
• magabiztosan elérik tárgyalási céljaikat.
• jobb lesz a kapcsolatuk a tárgyalópartnereikkel,
• jobban megértik kommunikációs partnereiket,
• gyorsabb megértésre találnak a környezetükben bármilyen szituációban,

Tréningünket ajánljuk:
❯ beszerzőknek, beszerzést támogatóknak,
❯  Azoknak, akik meg akarják érteni a beszerzés nyelvét és logikáját: 

beszállítóknak, logisztikusoknak, értékesítésben dolgozóknak

Kérdezéstechnika beszerzőknek
2017. SZEPTEMBER 12-13. | BUDAPEST



 www.iir-hungary.hu      +36 1 459 7300      training@iir-hungary.hu

A két napos program trénerei:

Nyáriné Dr. Mihály Andrea
Vezető tréner, business és management coach, pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos, 
Venustus Pro Képző és Tanácsadó Kft.

1992-ben szerzett orvosi diplomát. Évekig dolgozott orvoslátogatóként egy multinacionális gyógyszergyár hazai 
képviseleténél. Visszatérve az orvosi hivatáshoz 2000-ben szakvizsgát tett pszichiátriából, majd elvégezte a Ma-
gyar Viselkedés - és Kognitív Terápiás Egyesület (VIKOTE) pszichoterapeuta képző tanfolyamát, és 2009-ben 
pszichoterápiából is szakvizsgázott. Jelenleg magánorvosként dolgozik, elsősorban pszichoterápiás tevékenységet 
folytat.
2003-ban végezte el a Train the trainer programot egy nemzetközi tréningcég hazai képviseleténél. Azóta tart 
tréningeket a vezetőképzés, érzelmi intelligencia-fejlesztés, stresszkezelés, konfliktuskezelés, kommunikáció, érté-
kesítés-fejlesztés, csapatépítés területén.
2008-ban Business- és Management Coach képesítést szerzett. Coachként munkája egy része üzleti coaching, 
másik része life coaching. Az ELTE Coach-üzleti edző szakirányú továbbképzési szakán külsős oktatóként működik 
közre.
Több céggel dolgozik rendszeresen, mint tréner, szervezetfejlesztő és coach. Munkáját akkor érzi hatékonynak, ha 
az általa kínált megoldások a szervezetfejlesztési folyamatokat támogatják.
Férjével közös cégük, a Venustus létrehozásakor az a cél vezérelte őket, hogy sokéves tréneri és vezetési tapasz-
talataikra alapozva saját kidolgozású, egyedi, innovatív tréningprogramokat kínálhassanak, a megrendelő szervezet 
igényeire szabva.

Bokor Rita
Tréner, szervezetfejlesztési tanácsadó
Tanácsadó partner – Venustus Pro Képző és Tanácsadó Kft.

1993-ben szerzett pedagógus diplomát. 2 év tanítás után a kereskedelemben kezdett dolgozni, multinacionális 
cégeknél. Először gyártói oldalon, majd átváltott a kiskereskedelmi oldalra. Értékesítési területi vezetőként kezdte, 
majd hamarosan beszerzői pozícióba nevezték ki. 17 év beszerzési munka mellett belső trénerként is dolgozott. 
Közben elvégezte a Corvinus Egyetemen a Vezetés-szervezés szakot. 
2014-ben karrierváltásba kezdett, a tapasztalati tudását tanácsadóként hasznosítja. Ehhez elvégezte egy tanácsadó 
cég, majd a Metropolitan Egyetem Szervezetfejlesztési képzését.
Jelenleg főleg KKV szektorban segíti az ügyfeleit, hogy a multiknál megtanult hatékonyságot, hogyan lehet ötvözni 
a kis és középvállalatok, családias hangulatával. Hisz abban, hogy a tanácsadás és tréningek nem csak a nagy cé-
geknél érnek el hatást, hanem a kisebb szervezetek életében is jelentős és tartós változásokat hoznak.

Kérdezéstechnika beszerzőknek
2017. SZEPTEMBER 12-13. | BUDAPEST



Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Lukácsi Ágnes 06-70/703-5465

Marketing: Mile Mónika 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak
2017. JÚLIUS 29-IG 2017. JÚLIUS 30-TÓL

Ár Megtakarítás Ár
q  KÉRDEZÉSTECHNIKA BESZERZŐKNEK 

2017. SZEPTEMBER 12-13., BUDAPEST 219.000 Ft 30.000 Ft 249.000 Ft
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