משא ומתן – כללי המשחק השתנו ,האם אתם מוכנים?
האתגרים בניהול
משא ומתן

• הנטייה שלנו לנהל משא ומתן מהבטן – ללא הכנה ,ללא הגדרת יעדים וללא יכולת שליטה על התהליך ועל התוצאות שלו
• כולם מדברים רק על הגורם האנושי בתהליכי ניהול משא ומתן ומנסים ללמד מיומנויות וכלים התנהגותיים בלבד
• כולנו מנהלים משא ומתן ,אבל האם באמת המשא ומתן מנוהל?

גישת  RedSheetלניהול משא ומתן

איך זה עובד?

 RedSheetפעילה במעל  45מדינות בעולם ,מזה
 15שנים.

•  - RedSheetגיליון עבודה המיועד למשאים
ומתנים מורכבים או לצוותי משא ומתן

 RedSheetמספקת מתודולוגיות וכלים יישומיים
ומערכתיים ,הנדרשים כדי לייצר משא ומתן מנצח
ברמה הארגונית:

•  - RedSheet Liteכלי אפקטיבי לניהול משא
ומתן יומיומי ,אפקטיבי ומקצועי

• שפה ארגונית אחידה

•  - RedSheet Nanoהכלי המושלם לניהול
משא ומתן פרטני ופשוט

• תהליך נכון ,שחוזר על עצמו בכל פעם מחדש
• שיטה אחידה שכל הארגון עובד על פיה

הכלים זמינים בפורמט פיזי או בפורמט מקוון באמצעות אתר RedSheet Online

• תכנון ,שליטה ובקרה בתהליכי המשא ומתן
הגישה הבינלאומית המוכחת ,מתאימה ליחידים
ולארגונים בכל הרמות ההיררכיות ,ממשא ומתן
יומיומי ועד למשאים ומתנים ,בין תרבותיים,
מורכבים ובסיכון גבוה.

אנו מתאימים לארגון את הפתרון על פי צרכיו

התוצאות :תכנון נכון של תהליך המשא
ומתן ,שליטה ובקרה ועסקאות טובות יותר.
למה דווקא אנחנו?
•
•
•
•
•
•

מתודולוגיה מוכחת של חברת RedSheet
החברה היחידה עם אפליקציה מקוונת לניהול
משא ומתן
כלי הדרכה מרחוק ( )eLearningוחבילת
מוצרים מקוונת
צוות בינלאומי מוביל ,מיומן ובעל ניסיון בתחום
ניהול המשא ומתן
התמחות במשא ומתן רב תרבותי
תמיכה מלאה בעברית ובאנגלית

כלים ותשתיות ארגוניות

הכשרות ,ימי עיון וסדנאות

גיבוש תהליכים ושגרות לניהול משא ומתן,
מותאמים לארגון ,להבטחת מצויינות ארגונית
בכל פעם מחדש בשילוב עם כלי RedSheet

הכשרות משא ומתן לחברות עסקיות וגופים
ציבוריים ,המותאמות אישית לצרכים ומבוססים
על המתודולוגיה והפלטפורמה של .RedSheet
מותאמות למגוון עולמות תוכן,
מכירות ,רכש ,ניהול פרויקטים ,משא
ומתן עסקי בינ"ל ועוד.

RedSheet Online

ליווי וייעוץ

אפליקציה לניהול ולתכנון תהליך המשא ומתן
מתחילתו ועד סופו ,המאפשרת לגורמים שונים
בתוך הארגון (קבוצות מפוזרות גיאוגרפית או
ממחלקות שונות) ,לתכנן ולנהל בפורטל אחד
משא ומתן עסקי מורכב.

ליווי מנהלים ,בתהליכי משא ומתן מורכבים,
לרבות :בניית אסטרטגיה וטקטיקת משא ומתן,
ניהול ממשקים פנימיים וחיצוניים ,ניתוח והכנת
צוותים למשא ומתן בין תרבותי בינ"ל מורכב.

דאריל אולמן 052-3570396 -

ענת זלמה-גורן 052-3691195 -

redsheetnegotiation.com

teamisrael@redsheetnegotiation.com

ועוד.

