EPIC: 2013-1-PL1-LEO05- 37888
EPIC – Tarptautinės verslo komunikacijos stiprinimas ir skatinimas

Kalbinės komunikacijos auditorių (KKA) mokymų programa
1 diena
Laikas
09:00 – 09:15
09:15 – 09:45

Pasveikinimas
Įvadas

09:45-10:00

Kas yra KKA?

10:00-10:10
10:10-11:30

Kavos pertraukėlė – laisvi klausimai
Kalbinės komunikacijos audito procesas
1. Pasiruošimas auditui
 Informacijos apie įmonę rinkimas
 Išankstinių audito klausimynų siuntimas
 Įmonės interneto svetainės peržiūra
 Projekto plano rašymas
 Praktinė užduotis: kaip naudotis interneto
svetainės kontroliniu sąrašu
Kavos pertraukėlė

11:30-11:40

Veikla

Turinys
















„Namų ūkio tvarkymas“ yra svarbus
Pristatykite instruktorius
Tegu delegatai prisistato patys
Pralaužkite ledus
Kursų dienotvarkė
Mokymų rezultatai / tikslai (bendrasis tikslas: suteikti programos
vadovui galimybę pasirinkti tinkamus kandidatus, kurie bus
įregistruoti kaip kalbinės komunikacijos auditoriai)
KKA paaiškinimas
Tikslai
Tikslinės įmonės. Tarptautinis pagrindas
Komunikacijos strategijos pozicionavimas įmonės eksporto
strategijoje ir kas sudaro komunikacijos strategiją
Informacijos apie įmonę rinkimas naudojant apžvalgos prieš auditą
įrankį
Proceso išaiškinimas įmonėms
Apžvalgos tikslų sukūrimas
Ryšio tarp konsultanto ir kliento kūrimas
Praktikos kodeksas
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Laikas
11:40-13:00

2.




13:00-14:00
14:00-15:30

15:30-15:45

Veikla
Pokalbis: lankymasis įmonėje
Apžvalgos etapų nustatymas
Verbalinės komunikacijos kanalų patikrinimas
Inscenizavimas: apklausa, paremta „Verbalinės
komunikacijos kanalų“ kontroliniu sąrašu

Pietūs
Pokalbis: lankymasis įmonėje (tęsinys)


Verbalinės komunikacijos kanalų patikrinimas



Informacijos apie rašytinę komunikaciją rinkimas



Praktinė užduotis: surinkite informaciją apie
įmonės rašytinės komunikacijos įrankius

Turinys
Ką reikia patikrinti įmonėje?
 veiklą (parodas, literatūrą, konferencijas, platintojų pasirinkimą)
 susijusius asmenis (pardavėjus, technikus, rangovus, apskaitininkus,
siuntėjus ir pan.)
 komunikacijos priemones (brošiūras, interneto svetaines, pakuotes ir
pan.)
Žodinės komunikacijos apžvalga
 Pardavimai telefonu, paskesni skambučiai,
registratorius/komutatorius
 Ryšių kūrimas / problemų sprendimas
 Techninės užklausos, pagalbos linija, pagalba po pardavimų
Rašytinės komunikacijos tipų apžvalga
 Pardavimų korespondencija, sąskaitų faktūrų pateikimas,
elektroniniai laiškai, faksai
 Kvietimai dalyvauti parodose
 Pardavimų/reklamos literatūra / naujienlaiškiai / spauda
 Kainų pateikimas
 Techninė literatūra, vadovai, brošiūros
 Pakuotės mažmeninei prekybai (įstatymai ir nuostatai)
 Užsienio spaudos ir rinkos tyrimų apžvalga

Arbatos pertraukėlė
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Laikas
15:45-17:00

Veikla
Pokalbis: lankymasis įmonėje (tęsinys)


Informacijos apie asmeninį tarpusavio
bendravimą rinkimas




Kultūrinių klausimų aptarimas
Atviri klausimai apie komunikacijos ir kultūrines
problemas
Interneto svetainių peržiūra
Praktinė užduotis: parašykite atvirus klausimus
apie kultūrines problemas (remiantis kontroliniu
sąrašu)




19:00-21:00

Turinys
Asmeninio tarpusavio bendravimo tipų apžvalga
 Prekybos parodos ir mugės
 Apsilankymai užsienyje ir susitikimai
 Seminarai
 Svečių iš užsienio priėmimas
 Bendravimas internetu
Skirtingos kultūros (pavyzdžiai)
 Klientų ryšių valdymas
 Formų, spalvų, firmos ženklų, medžiagų naudojimas. Egzistuojančių
interneto svetainių stiprybių ir silpnybių analizė
Atvirų klausimų rašymas

Vakarienė
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2 diena
Laikas
08:00 – 08:15
08:15 – 10:00

10:00-10:10

Veikla
Pasveikinimas: praėjusios dienos aptarimas
3. Rezultatų apibendrinimas
7 S modelis
Pest+ modelis
Spragos analizė
Suinteresuotų asmenų analizė
Praktinė užduotis: darbas grupėse: suinteresuotų asmenų
analizė
Kavos pertraukėlė – laisvi klausimai

Turinys
Modelių paaiškinimas
Grupinė užduotis, kaip juos naudoti
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Laikas
10:10-11:30

Veikla
Parašykite tikslus ir rekomendacijas (sprendimus)
4. Raskite išteklius

10:30-11:40
11:40-13:00

Kavos pertraukėlė
5. Parašykite ataskaitą

13:00-14:00

Pietūs

Turinys
Mokymų sprendimai – kalbos mokymas
Mokymų kursų tipai (trumpi intensyvūs, išplėstiniai, užsienyje), efektyvumas
Mokymų neapimančių sprendimų apžvalga
 Daugiakalbio personalo samdymas
 Lingvistų samdymas darbui telefonu
 Sinchroninis vertimas telefonu
 Nuorodos į papildomą pagalbą: nuorodų šaltiniai, BLIS, įrankiai,
gairės
 Vertėjų raštu pasirinkimas
 Daugiakalbių vertimo projektų valdymas
 Etiketės įvairiomis kalbomis
 Terminų žodynai, tiekėjų valdymas
 Vertimų saugojimas ir pakartotinis naudojimas
 Kalbų kursai ir pan.
 Vertėjų žodžiu pasirinkimas
 Lingvistų samdymas arba naudojimasis jais
 Kultūrinis instruktažas
 Pasirengimas vizitams
 Raktažodžių vartojimas, interneto svetainių registravimas užsienio
paieškos sistemose
 Tiekėjai, savitarpio pagalba
Išspręskite atvejo tyrimo užduotis
Geros ataskaitos bruožai: struktūra, nešališkumas, profesionalumas,
tikslumas, konfidencialumas, logiška analizė, aktualumas ir pragmatiškumas
Rekomenduojama struktūra
 Ataskaitos juodraštis
 Galutinė ataskaita (pavyzdys)
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Laikas
14:00-15:00

Veikla
6.

Ataskaitos pristatymas

15:00-15:30

7.

Sudarykite administraciją

8.

Išsiųskite klausimyną po audito

15:30-15:45
15:45-16:45

Arbatos pertraukėlė
Pagrindiniai audito proceso veikėjai
14. Vaidmenys ir atsakomybės
15. Kiti su auditu susiję klausimai
KKA rinkodara (pardavimai ir apžvalga)

16:45-17:00

Programos pabaiga, įvertinimas

Turinys
Kaip pristatyti ataskaitą
 Pristatymo technikos
 Pasiruošimas potencialiems klausimams ir atsakymams
9. Paraiškos formos
10. Klausimynas prieš auditą
11. Kontroliniai sąrašai
12. Klausimynas po audito
13. Ataskaita projekto vadovui
Auditorių, programos vadovų, įmonių vaidmenys
Rinkodara
 Trumpas pardavimo technikų pristatymas
 Ką reikia įtikinti?
 Priežastys, kodėl įmonės nori apžvalgos
 Pagrindinės naudos nustatymas
 Programos ateitis
 Ryšys su programos vadovu
 Įvertinimas
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