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Syllabus szkoleniowy dla audytora
Dzień 1
Czas
09:00 – 09:15
09:15 – 09:45

Powitanie
Wprowadzenie

09:45-10:00

Co to jest LCA?

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

Przerwa kawowa – dowolne pytania
Proces Audytu Komunikacji Językowej
1. Przygotowanie do audytu
 Zbieranie informacji o firmie
 Wysłanie kwestionariusza przed audytem
 Badanie strony internetowej firmy
 Tworzenie planu projektu
 Praktyczne ćwiczenie: jak użyć listy sprawdzającej
Przerwa kawowa

11:30-11:40

Działanie

Treść
















“Gospodarowanie” ma znaczenie
Wprowadzenie trenerów
Delegaci przedstawiają się
Łamacz lodu
Plan kursu
Cele / rezultaty szkolenia (Cel ogólny: Umożliwienie managerowi
schematu wyboru odpowiednich kandydatów dla rejestracji jako
Audytorzy Komunikacji Językowej)
Wyjaśnienie LCA
Cele
Firmy docelowe. Tło międzynarodowe.
Pozycjonowanie strategii komunikacji w ramach strategii eksportu
firmy oraz tego, co zawiera strategia komunikacji
Zbieranie informacji o firmie przed audytem
Wyjaśnianie procesu firmom
Definicja celów recenzji
Budowa relacji z klientem
Kod praktyki
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Czas
11:40-13:00

2.




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

15:30-15:45
15:45-17:00

Identyfikacja pól recenzji
Badanie kanałów komunikacji werbalnej
Odgrywanie ról: wywiad bazujący na liście
sprawdzającej kanałów komunikacji werbalnej

Lunch
Wywiad: wizyta w firmie
(kontynuacja)


Badanie kanałów komunikacji werbalnej



Zbieranie informacji na temat komunikacji
pisanej



Ćwiczenie praktyczne: Zbieranie informacji na
temat komunikacji pisemnej w firmie.

Herbata
Wywiad: wizyta w firmie
(kontynuacja)


Zbieranie informacji o interakcjach personalnych




Dyskusja nad aspektami kulturalnymi
Zadawanie otwartych pytań o komunikacji i
problemach kulturalnych
Badanie stron internetowych
Ćwiczenie praktyczne: Pisanie otwartych pytań
na temat aspektów kulturalnych (bazując na
liście sprawdzającej).




19:00-21:00

Działanie
Wywiad: wizyta w firmie

Treść
Co sprawdzić w firmie?
 działania (wystawy, konferencje, selekcja dystrybutorów)
 włączonych pracowników (sprzedaż, technicy, księgowość, wysyłka
itd.)
 media komunikacyjne (broszury, strony internetowe, pakowanie itd.)
Przegląd komunikacji werbalnej
 Sprzedaż przez telefon, oddzwanianie, recepcja
 Budowanie relacji / rozwiązywanie problemów
 Telefoniczna linia wsparcia technicznego
Przegląd typów komunikacji pisanej
 Listy, rachunki, e-maile, faksy
 Zaproszenia do wystaw
 Wyprzedaż, promocje / Biuletyny
 Cytaty
 Literatura techniczna, podręczniki, broszury
 Pakowanie dla handlu (prawo i regulacje)
 Przegląd prasy zagranicznej i badanie rynku
Przegląd typów interakcji osobistej:
 Targi i pokazy
 Wizyty i spotkania
 Seminaria
 Goszczenie zagranicznych gości
 Interakcje przez internet
Różne kultury (przykłady)
 Zarządzanie relacjami z klientem
 Użycie kształtów, kolorów i materiałów
Analiza słabych i mocnych stron istniejących stron internetowych
Tworzenie otwartych pytań

Obiad
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Dzień 2
Czas
08:00 – 09:15
08:15 – 10:00

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

10:30-11:40

Działanie
Powitanie: Dyskusja o poprzednim dniu
3. Podsumowanie
Model 7 S
Model Pest+
Analiza luk
Analiza interesariuszy
Ćwiczenie praktyczne: Grupowa analiza interesariuszy
Przerwa kawowa – dowolne pytania
Tworzenie celów i rekomendacji (rozwiązań)
4. Znalezienie zasobów

Treść
Wyjaśnienie modeli
Ćwiczenia grupowe nt. używania modeli

Rozwiązania szkoleniowe
Typy kursów szkoleniowych (krótki, intensywny, zagraniczny)
Kompetencje i doświadczenie
Recenzja innych rozwiązań
 Rekrutacja wielojęzycznej załogi
 Out-sourcing lingwistów do pracy przy telefonie
 Symultaniczne tłumaczenia przez telefon
 Odniesienie do dalszego wsparcia: Narzędzia, przewodnik
 Wybór tłumaczy
 Zarządzanie projektami wielojęzycznymi
 Wielojęzyczne oznakowanie
 Słowniki, komunikacja z dostawcami
 Przechowywanie i ponowne używanie tłumaczeń
 Kursy językowe
 Wybór tłumaczy
 Rekrutacja lingwistów
 Briefingi kulturalne
 Przygotowanie do wizyt
 Użycie słów kluczowych
 Dostawcy, samopomoc
Zadania – studia przypadków

Przerwa kawowa
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Czas
11:40-13:00

Działanie
5.

Pisanie raportu

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

Lunch
6.

Prezentacja raportu

15:00-15:30

7.

Kompilacja administracji

8.

Wysłanie kwestionariusza po audycie

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

Herbata
Główni działacze procesu audytu
14. Zadania i odpowiedzialność
15. Inne aspekty audytu
Marketing LCA (Sprzedawanie recenzji)

16:45-17:00

Zamknięcie programu, ewaluacja

Treść
Cechy dobrego raportu: Struktura, profesjonalizm, odpowiedniość, logika
analizy, pragmatyzm.
Rekomendowana struktura:
 Szkic raportu
 Raport końcowy (przykład)
Jak zaprezentować raport
 Techniki prezentacji
 Przygotowanie potencjalnych pytań i odpowiedzi
9. Wnioski aplikacyjne
10. Kwestionariusz przed audytem
11. Listy sprawdzające
12. Kwestionariusz po audycie
13. Raport do managera schematu
Rola audytorów, managerów schematu, firm
Marketing
 Krótkie wprowadzenie do technik sprzedaży
 Kto musi być przekonany?
 Powody dla których firmy chcą recenzji
 Identyfikacja kluczowych korzyści
 Przyszłość schematu
 Relacje z managerem schematu
 Ewaluacja
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