Argumentationsteknik
- VAR EN STJÄRNA PÅ ATT ARGUMENTERA!
Alla befinner vi oss ibland i situationer då vi ska påverka vår omgivning. Då vi har tankar
och idéer, där vi vill att kollegan, chefen eller kanske kunden ska göra som
vi vill. Oavsett om vi argumenterar för vår sak i arbetet, i löneförhandlingen alternativt
med kunder eller i det privata livet så gäller det att kunna skapa och bemöta argument på
ett bra sätt. Många av oss tycker att det är svårt, upplever att vi kommer i underläge, inte
finner ord och att den andra parten drar det längsta stråt. Det är svårt att förbereda sig i
alla lägen. Du kanske inte har tid och ibland bara hamnar rakt in i en argumentation. Hur
ska den då bemötas på bästa sätt?

.

ENKLA REGLER FÖR KREATIV ARGUMENTATIONSTEKNIK

Bli en stjärna
på att
argumentera

«

Sanningen om de enda tre argumentationssätten

«

En oslagbar argumentationsmodell

«

Tekniker att behärska i spontana argumentationer

«

Hur behålla lugnet själv och hur gjuta olja på upprörda vågor

«

22 tips kring hur du kan ”sälja in” ditt budskap

DU FÅR: HJÄLP MED ATT LÄGGA UPP DIN PERSONLIGA ARGUMENTATION

Hur kan du säkerställa framgång i din nästa argumentation. Hur ska du lägga upp den?
DU FÅR: INFALLSVINKLAR PÅ HUR VÅRT SÄTT ATT TÄNKA BEGRÄNSAR
OSS I SITUATIONER DÅ ANDRA KAN KÖRA ÖVER OSS.

Hur är min attityd till att påverka andra? Vad tycker jag om säljare?
DU FÅR: ANALYS AV DINA ARGUMENT

Vad ska man tänka på? Hur många ska användas? Skilj på din tes och dina argument.
DU FÅR: HJÄLP MED ATT BEMÖTA INVÄNDNINGAR OCH MOTARGUMENT

Var ligger dina svaga punkter i din argumentation och hur kan du förbereda dig på att
försvara dem?
DU FÅR: HJÄLP NÄR ARGUMENTATIONEN SPÅRAR UT

Hur kan du förbereda dig och agera vid obehagliga situationer och samtal?

Bli en fullfjädrad argumentatör!
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