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Profesjonalne prezentacje biznesowe

Program dotyczy kluczowych obszarów kompetencji prelegenta, od radzenia sobie ze stresem, poprzez budowanie kontaktu z audytorium i techniczne

aspekty tworzenia prezentacji, po reagowanie w sytuacjach trudnych. Dzięki temu kompleksowo wzmacnia osobisty warsztat prelegenta i podnosi

skuteczność prowadzonych prezentacji.

Szkolenie odpowiada na potrzeby zespołów, które w ramach pracy zawodowej prowadzą prezentacje i wystąpienia publiczne na forum Państwa firmy

oraz na zewnątrz.

Korzyści dla uczestnika:

Zwiększenie świadomości swoich zachowań mimowolnych i automatyzmów w trakcie prezentacji. Uczestnicy nauczą się zwracać uwagę na swoją mowę
ciała i wykorzystywać kontakt wzrokowy, gesty, oddech, ruch, postawę ciała – tak aby zwiększyć siłę oddziaływania.
Nabycie umiejętności określania celów prezentacji na wszystkich trzech poziomach perswazji, tak aby była ona bardziej przekonywująca.
Umiejętność przygotowania prezentacji tak, aby pozwolić odbiorcom na lepsze zapamiętywanie kluczowych tez i argumentów, a jednocześnie, aby była
ona ciekawa i atrakcyjna dla słuchaczy.
Lepsze radzenie sobie z prowadzeniem dyskusji i odpowiadania na trudne pytania.
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Korzyści dla firmy:

Korzyści dla firmy.
Poprawa jakości wystąpień pracowników.
Integracja zespołu i lepsza współpraca i komunikacja w grupie między pracownikami.

Ramowy program szkolenia:

Przygotowanie siebie: podstawowe ćwiczenia z zakresu emisji głosu i poprawnej dykcji. Techniki regulacji poziomu energetycznego i radzenia sobie
ze stresem.
Przygotowanie prezentacji: cel, dobór danych, planowanie prezentacji i budowanie jej struktury prezentacji. Opracowanie planu prezentacji w oparciu
o triady tematyczne, „aresztowanie uwagi”. Przygotowanie się do dyskusji – jakich pytań możesz się spodziewać?
Wizualizowanie prezentacji: narzędzia techniczne pomocne przy prezentacji. Psychologiczne zasady budowania pomocy wizualnych. Program Prezi.
Prowadzenie prezentacji: Otwarcie. Rozpoznawanie nastawienia i oczekiwań uczestników. Sposoby uatrakcyjniania prezentacji. Sposoby kierowania
uwagi uczestników w wyznaczonym kierunku. Techniki aktywizujące grupę. Zamknięcie – podsumowanie prezentacji, dobór słów – jakich używać,
a jakich unikać?
Perswazja narracyjna.
Sesja pytań i odpowiedzi, prowadzenie dyskusji.
Warsztat sytuacji trudnych – warsztat improwizacji.
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Trenerzy:

Michał Brywczyński – psycholog, trener - przez znaczną część swojej kariery zawodowej pracował w największej polskiej firmie doradczej – DGA S.A, gdzie
zajmował się prowadzeniem szkoleń dla biznesu, planowaniem, przygotowaniem oraz ewaluacją złożonych projektów szkoleniowych. Ukończył psychologię na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studium umiejętności trenerskich w ośrodku pomocy i edukacji psychologicznej „Intra” - rekomendowanym
przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oraz szkołę coachingu biznesu „Moderator” we Wrocławiu. Specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich z zakresu
poprawy efektywności zespołów pracowniczych – w tym organizowania skutecznych spotkań wewnętrznych, zarządzania czasem, błyskawicznego radzenia
sobie ze stresem i skutecznego przemawiania.
Realizował projekty m. in. dla:  Agencja Rozwoju Rolnictwa, Amica Wronki, Biaform, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Energia Pro, FRDL Zielona Góra,
Goodyear Dunlop Polska, Grupa Żywiec, ING, Kreisel, OHP Wrocław, Phytopharm, ProfiM, Sony, TC Dębica WUP Szczecin, Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ZDZ Białystok.

Łukasz Pustelnik - wywodzący się z działów handlowych, trener biznesu i coach. Absolwent wrocławskiej szkoły trenerów MODERATOR oraz
międzynarodowego projektu Train-the-trainer w Hamburgu. Specjalizuje się w szkoleniach zorientowanych na komunikację między współpracownikami
i z klientem. Raz bywa doradcą w sprawie wdrażania standardów, innym razem trenerem ćwiczącym umiejętności z uczestnikami a jeszcze innym ukrytym
klientem, który ocenia efektywność. Łukasz prowadzi również warsztaty z autoprezentacji i komunikacji na studium podyplomowym przy WSNHiD oraz filii
SWPS w Poznaniu.
W pracy kładzie nacisk na interaktywną formę pracy z grupą. W projektach szkoleniowych lub coachingowych wykorzystuje metodykę EVERYTHING DISC.
Prowadzi szkolenia i coaching handlowy również w języku angielskim.
Wszystkie zajęcia z Łukaszem charakteryzują się pozytywną energią, której w sobie jako były sportowiec ma bardzo dużo.
Szkolił dotychczas dla: DGA S.A., Diagnostyka, Kreisel,  Novitus S.A., Henkel Polska, Sitag Formy Siedzenia, Pawdruk, Ruch S.A, Venga, Wyższa Szkoła Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa, Grupa VOX oraz kilkadziesiąt jednostek samorządu terytorialnego na terenie całej Polski.


