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BESKRIVNING

Varför är det så svårt att kommunicera med vissa människor? Och ännu viktigare, vad kan du göra för att
överbrygga dessa kommunikation hinder och förbättra dina relationer till andra? Sättet vi kommunicerar
på hänger ihop med vårt sätt att agera och våra beteendemönster påverkar vårt sätt att kommunicera.DISC
- en stilstudie av beteenden, kommunikation och påverkanspsykologi presenterar den framgångsrik DISC-
teorin på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. Genom bokens praktiska approach får du verktyg för att
hantera och arbeta mer effektivt med andra människor. I denna tredje upplaga finner du ett nytt avsnitt,
samt flera tillagda kopieringsunderlag för att analysera beteenden på ett enkelt sätt.Några delar ur bokens
innehåll:- kartlägg dina egna beteende - och kommunikationspreferenser och förstå andras sätt att agera
och reagera på ditt sättatt kommunicera- dina egna och andras kommunikation styrkor och svagheter- läs
av andra människors föredragna sätt att kommunicera- tekniker för att skapa bra kontakt med andra- hitta
"rätt" argument för att kunna påverka andra i en viss riktning- olika beteendemönsters påverkan på kultur
och gruppdynami.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Home - DISC Personality Testing

DISC-analys är en beteendestilsanalys som används vid t.ex. vid rekrytering, grupputveckling,
ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation. Gör en DISC ...

Discgolf - Wikipedia

En DISC-analys skapar en profil som beskriver personlighet. DISC personlighetstest beskrivs i fyra färger.
DISC test finns på svenska och 20 övriga språk

Disc | Define Disc at Dictionary.com

Computers. any of several types of media consisting of thin, round plates of plastic or metal, used for
external storage: magnetic disk; floppy disk; optical disk.
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