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مدربة لتنمية مهارات اللغة األلمانية
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تدريب في التوعية الثقافية في مجال المعرض التجاري في ألمانيا - البرنامج:

يرتكــز نجاحنــا فــي مجــال التدريــب فــي التوعيــة الثقافيــة,  علــى أننــا ال نقــدم لعمالءنــا دورات التدريــب 
المحضــرة ســابقا. بــل نصمــم ونخطــط لــكل عميــل دورات التدريــب مــن جديــد علــى أســاس المطالــب 

واألهــداف الخاصــة بــه.

ترغــب شــركة أورينتيــرت أن توعــي االمشــترك علــى االختالفــات الثقافيــة وفهــم أبعادهــا، لينمــي قــدرة بنــاء 
عالقــات ناجحــة مــع أفــراد مــن الثقافــات األخــرى. إن فهــم وتقديــر االختالفــات الثقافيــة يعــزز فــي نهايــة 
المطــاف وضــوح المحادثــة بيــن الثقافــات المختلفــة، ويكســر الحواجــز، ويبنــي الثقــة والعالقات،ويفتــح آفاقــا 

تعطــي نتائــج ملموســة.

 محتويات دورة التدريب:
 • التعامل مع الثقافة الخاصة بالمشتركين

 •  كيف تأخذ بعين اإلعتبار الفضائل المفترضة في األسواق األخرى األلمانية / العربية؟
 • المحادثة الممتازة في المعرض التجاري: المحادثة المباشرة والغير مباشرة

 • أهمية الزمان والمكان في سياق الثقافات
 • البيع في سياق الثقافات / األلمانية

• كيف يمكنني التحدث الى زوار المعرض التجاري؟

 المحادثة القصيرة
 تطبيق اإستراتيجية وتقنيات االستجواب

 مزامنة وكيفية تقديم المقترحات
نصائح ومعلومات عن لمعارض الدولية

 الهدف من دورة التدريب:
 • التوعية الثقافية بهدف المشاركة الناجحة في المعرض التجاري األلماني 

 • توسيع مجال العمل الخاص بالمشتركين في سياق دولي
 • تفهم أفضل لعقلية الشركاء والعمالء الدوليين / األلمانيين

 • اقتراحات محددة للتنفيذ في الشركة المشتركة
بناء على الطلب، سوف تتلقى خطة لدورة تدريبية، مشكلة تبعا لألهداف التي تحددها.
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