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ĮTAIGUS PREZENTAVIMAS IR VIEŠASIS
KALBĖJIMAS
Įgūdžių formavimo mokymai tiems, kam tenka viešai kalbėti bei įtaigiai pristatinėti idėjas
grupei žmonių: Įtaigiai ir užtikrintai kalbėsite prieš auditoriją

PROGRAMA SKIRTA:
tiems, kam tenka viešai kalbėti ar įtaigiai
pristatinėti idėjas grupei žmonių

VIETA:
viešbutis
„Vilnius Grand Resort“

TRENERIS:
Darius Čibonis
SEMINARO TRUKMĖ:
2 dienos

MOKYMO METODAI:
pratybos, jų aptarimas, būtiniausia
teorija ir gyvenimiški pavyzdžiai

DALYVIŲ SKAIČIUS: iki 12

SEMINARO TURINYS:
Kodėl vienų klausomės įdėmiai, o kitų – ne? Nuo ko priklauso prezentacijos įtaigumas?
Seminaro dalyvių viešo kalbėjimo įgūdžių įvertinimas, naudojant video filmavimą ir aptarimą.
Įtaigios prezentacijos struktūrą.
Kaip efektyviai pasiruošti prezentacijai? Prezentacijos paruošimo struktūra.
Kaip įveikti „scenos baimę“? Pratybos jauduliui sumažinti.
Prezentacijos pradžia – kaip sudominti per pirmąsias 30 sekundžių. Pratybos
Pagrindinė prezentacijos dalis – esminės idėjos pardavimas. Pratybos.
Efektyvi poreikio sukėlimo technika prezentacijose. Pratybos.
Seminaro dalyvių prezentacijų atlikimas ir aptarimas. Pratybos.
Klausytojų aktyvinimas prezentacijos metu.
Kaip paruošti iš tikrųjų veiksmingas vaizdines priemones.
Teisingas vaizdinių priemonių naudojimas: ką daryti, kad jos ne trukdytų, bet padėtų.
Kaip išlaikyti iniciatyvą ir valdyti auditoriją visos prezentacijos metu.
Prezentacijos pabaiga – kaip tinkamai paskatinti veiksmams. Pratybos.
Auksinių idėjų bankas. Mokymų apibendrinimas.

PASIEKITE TIKSLUS LENGVIAU IR GREIČIAU

SEMINARO “ĮTAIGUS PREZENTAVIMAS IR VIEŠASIS KALBĖJIMAS”
NAUDA:
Išmoksite ruošti ir atlikti įtaigias prezentacijas
Išmoksite sudominti savo idėjomis bei produktais
Sustiprinsite pasitikėjimą savimi prieš sudėtingą auditoriją
Išmoksite paruošti veiksmingas vaizdines priemones
Sustiprinsite viešo kalbėjimo įgūdžius
Pamatysite save iš šalies ir gausite profesionalų grįžtamąjį ryšį

DALYVIŲ ATSILIEPIMAI:
Seminaras labai patiko. Puiki atmosfera ir
lektorius. Svarbiausias dalykas, kurį išsinešu yra
praktinė nauda ir aiški kryptis ties kuria reikia
tobulintis. Svarbu ne žinių kiekis, o kiek jų
realizuosime gyvenime. Šis seminaras paskatino
konkrečių įgūdžių „šlifavimą“.

Kazimieras Šaveiko
UAB „Eugesta“ prekių grupių vadovas
(“Įtaigus prezentavimas”)

MOKYMAI JŪSŲ ĮMONĖJE

Galvoje susidėliojo efektyvios prezentacijos
struktūra. Padėjote suprasti, iš ko susideda ir
kaip realiai tai įgyvendinti. Žavi prezentatoriai,
kurie tai daro įdomiai ir patraukliai, iki šiol tai
buvo mįslė. Matai, kad įmanoma, nori tai
padaryti, bet nežinai kaip. Aiškumas atsirado.
Galvoje ši informacija jau „guli” ir bus
naudojama praktiškai.

Eglė Jurkšaitytė
UAB „Žemaitijos pienas“ Žemaitijos senosios
tradicijos rinkodaros ir pardavimų vadovė
(“Įtaigus prezentavimas”)

Mielai pritaikysime mokymų programą Jūsų įmonės specifikai. Susisiekite su mumis aptarti
bendradarbiavimo sąlygas skambindami telefonu +370 610 67678 arba rašydami adresu
info@cibonis.lt. TRENERIS - Darius Čibonis.
PASIEKITE TIKSLUS LENGVIAU IR GREIČIAU

