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NEVERBĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS GURU 
ALANA PĪZA MEISTARKLASE

Atbilde: Ķermeņa valoda biznesā un dzīvē

Meistarklase notiks 2018. gada 5. decembrī viesnīcā Bellevue Park Hotel Riga 
(Slokas ielā 1), otrajā stāvā, zālē «Paris I». Būs arī norādes.

Dalībnieku reģistrācija sāksies no plkst. 9.00. 
5. decembra meistarklase “Atbilde” (Ķermeņa valoda biznesā un dzīvē):

09.00 – 10.00 –  Dalībnieku reģistrācija
10.00 – 11.30 –  Pirmā sesija
11.30 – 12.00 –  Kafijas pauze, networking
12.00 – 13.30 –  Otrā sesija
13.30 – 14.30 –  Pusdienas, networking
14.30 – 15.30 –  Trešā sesija
15.30 – 16.00 –  Kafijas pauze, networking
16.00 – 16.30 –  Jautājumu un atbilžu sesija
16.30 – 17.00 –  Autogrāfu un grāmatu parakstīšanas sesija

Pasaulē pazīstams kā misters “Ķermeņa valoda”, Alans ar sasniegumiem pārdošanas, motivēšanas 
un apmācību jomā ir viens no vadošajiem ekspertiem. 

Viņš ir strādājis ar auditorijām 70 valstīs un viņa programmas pielieto uzņēmumi un valdības 
daudzviet pasaulē, lai mācītu iedarbīgas attiecību prasmes. Viņa vēstījumi attiecās uz jebkuru 
dzīves jomu, kas ietver cilvēku pārliecināšanu, spēju iepatikties, sadarboties, sekot līderim vai 
gūt apstiprinājumu. 

Alans kopā ar savu sievu, līdzautori Barbaru Pīzu, ir viens no pasaules veiksmīgākajiem ar 
daiļliteratūru nesaistītiem autoriem, sarakstījis 18 bestsellerus, tostarp 10 numur 1 bestsellerus, 
piemēram, “Ķermeņa valodas izšķirošā grāmata” un ‘’Kāpēc vīrieši neklausās un sievietes nespēj 
saprast kartes’’. Viņa grāmatas ir tulkotas 54 valodās un ir pārdotas vairāk nekā 27 000 000 
eksemplāru. Viņa televīzijas seriālu un # 1 Box Office filmu noskatījušies vairāk nekā 100 miljoni 
skatītāju.

Alans Pīzs pēta pārdošanas, attiecību un cilvēku komunikācijas 
psiholoģiju. Viņš māca vienkāršas, pārbaudītas prasmes un metodes, 
kas sasniedz rezultātus. Un savu vēstījumu viņš pauž humoristiskā 
veidā, kas motivē cilvēkus vēlēties šīs idejas izmantot nekavējoties. 

Savā seminārā Alans iepazīstina ar spēcīgām saziņas metodēm un 
māca, kā atpazīt citu cilvēku uzvedību un ko ar to iesākt. Kā arī viņš 
atklāj to, kā atšifrēt plašu komunikācijas zīmju klāstu, kas vērojams 
sanāksmēs, tālruņa un klātienes sarunās.


