Zakendoen met China
Waar komt het op aan?
Doet u zaken met China of gaat u dat binnenkort doen? In de eendaagse training
&lsquo;Zakendoen met China' vertellen wij u waar het op aan komt! China heeft
een sterk groeiende economie, een enorme potentiële afzetmarkt en goedkope
arbeidskrachten. China biedt daarom volop mogelijkheden, of het nu import of
export is. China is een land met een cultuur die fundamenteel verschilt van de
Nederlandse. Om vanaf het begin een goede indruk te maken en op een prettige
manier relaties te kunnen opbouwen, is kennis en inzicht in de Chinese cultuur
erg belangrijk. Ook leert u in de training &lsquo;Zakendoen met China' meer over
hoe u op een goede manier contact maakt met Chinese ondernemers. U krijgt
inzicht in hoe zij denken en handelen en vooral wat de wezenlijke verschillen zijn
met onze manier van zakendoen. Zo kunt u succesvol de Chinese zakelijke markt
betreden.

Resultaat
U krijgt inzicht in de Chinese cultuur en zakelijke gewoonten, zodat u met positief
resultaat zaken kunt doen in China.

Prijs (all-in)

€ 545,00 ,Duur
1 dag van 09.15 - 16.00 uur.

Past deze training bij mij?
Deze training past bij u als u: - Zaken doet
met China of dat binnenkort gaat doen; Meer wilt weten over de cultuur en manier
van zakendoen van de Chinezen; - Op een
goede manier contact wilt maken met de
Chinese ondernemer.

Data en locaties
Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is geschikt voor iedereen die zaken doet of gaat doen in China.

Neem contact met ons op en we
informeren u over de geplande data en
trainingslocaties.

Wat kunt u verwachten?
Het programma staat onder leiding van Lianne Baaij van China Access. Haar
missie is de communicatie met Chinezen zo helder, efficiënt en plezierig mogelijk
te laten verlopen. Zij spreekt Chinees, kent de gebruiken en weet de weg. Laat u
ondersteunen door deze expert en werk aan uw succes in China.

Inhoud
Chinese cultuur in de praktijk - hoe werkt het brein van de Chinees gedragspatronen - omgangsvormen - gebruiken - etiquette Werken met
Chinezen - zakelijke omgangsvormen - motiveren - leidinggeven conflictbeheersing - verbale en non-verbale communicatie Communiceren en
onderhandelen met Chinezen - Engelse taalvaardigheid - werken met een tolk verbale en non-verbale communicatie - onderhandelingstactiek en strategie
Inleiding Chinese Taal - klanken en tonen - karakters - systematiek - leermethodes
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