Spotkanie E-Akademii PZPB - Webinar
Co warto wiedzieć o Koreańczykach i jak z nimi pomyślnie współpracować?
21 stycznia 2022 r., godz. 10.00 – 12.30 | online na MS Teams

W imieniu własnym i Kancelarii Wardyński i Wspólnicy,
obsługującej największe koreańskie firmy realizujące inwestycje w Polsce
we współpracy merytorycznej z dr Hyerim Pak –
polonistką, lingwistką, korespondentką koreańskiego KBS Radio 1, wieloletnią nauczycielką języka
koreańskiego i kultury koreańskiej, ekspertką koreańskiej kultury popularnej, tłumaczką biznesową
języka koreańskiego
zapraszamy na szkolenie
Co warto wiedzieć o Koreańczykach i jak z nimi pomyślnie współpracować?
Agenda spotkania
1. Wstęp: kilka podstawowych faktów o Korei Południowej
2. Charakterystyczne cechy kultury koreańskiej
• hierarchia
• kolektywizm
• kultura „pali pali” („szybko szybko”)
• kultura „dzong” (empatia, serdeczność)
3. Etykieta
•

etykieta biznesu (jak się umawiać na spotkanie, jak się ubrać, jak się zachować na pierwszym
spotkaniu itp.)
• savoir-vivre na co dzień i przy stole
4. Komunikacja i negocjacje z Koreańczykami
• jak z nimi rozmawiać i jak ich rozumieć
• istotne wartości w biznesie z Koreańczykami: lojalność, zaufanie
• strategia negocjacji: „umiarkowana”, „łagodna”
5. Drobne, ale ważne rzeczy, które mogą przyczynić się do sukcesu w relacjach z Koreańczykami
• nie wrzucać całej Azji do jednego worka
• nie mylić Korei Południowej i Północnej
6. Jak rozwiązywać problemy w codziennej współpracy – na podstawie kazusów ze współpracy
z koreańskimi firmami realizującymi duże przedsięwzięcia infrastrukturalne w Polsce
7. Zakończenie i sesja Q&A

Zgłoszenie udziału:
- Spotkanie zostanie zorganizowane w formie zdalnej na platformie MS Teams.
- Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty Każde
zgłoszenie jest potwierdzane.
- Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

PRELEGENCI
Mirella Lechna-Marchewka, LL.M., RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK
Kieruje praktyką infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP.
Doradza
w projektach greenfield i brownfield oraz w projektach inwestycyjnych
realizowanych
w sektorach użyteczności publicznej. Koordynuje działalność Korean Desk i
Chinese Desk w kancelarii.
e-mail: mirella.lechna@wardynski.com.pl

Anna Prigan, RADCA PRAWNY, PARTNER
Doradza w projektach realizowanych w formule zamówień publicznych,
koncesji oraz w PPP. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy dla klientów
koreańskich od etapu przetargu do zakończenia realizacji umowy. Autorka
licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz redaktor naczelna
komentarzpzp.pl.
e-mail: anna.prigan@wardynski.com.pl

dr Hyerim Pak
Wieloletnia nauczycielka akademicka języka koreańskiego i kultury koreańskiej,
ekspert koreańskiej kultury popularnej, tłumaczka biznesowa języka
koreańskiego, lingwistka, polonistka i korespondentka koreańskiego radia KBS
Radio 1
e-mail: hyerim.pak@essentialkorea.pl

