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Warsztat na licencji

Executive
®
Presentation Skills
Opanuj do perfekcji sztukę wystąpień publicznych:
zdobądź serca i uwagę swoich słuchaczy
przekonuj, motywuj, inspiruj do działania
	
skutecznie wywieraj wpływ na swoje otoczenie biznesowe

WYZWANIE

ROZWIĄZANIE

Jak przemawiać, aby osiągać
założone cele biznesowe?

Nikt nie rodzi się doskonałym
mówcą – to umiejętność,
którą można zdobyć.
Zrób to w najbardziej efektywny sposób: weź udział
w warsztacie Executive
Presentation Skills®!

W życiu lidera jest mnóstwo okazji, w których
musi występować przed innymi: od wewnętrz
nych spotkań w firmie aż po debaty i konferen
cje, w których uczestniczy kilkaset osób. Wielu prezesów i menedżerów przeżywa ogromny
stres na samą myśl o tym, że ma stanąć przed
publicznością. Wielu z nich zadaje sobie także
pytanie: czy to, co mówię, rzeczywiście odnie
sie pożądany skutek?
Nie chodzi bowiem o to, by zrobić na słucha
czach chwilowe wrażenie, które wywoła
oklaski, ale żadnych innych efektów. Sztuką
jest przemawiać w taki sposób, aby nasze
słowa pociągały za sobą konkretne działania
ze strony pracowników, członków zarządu,
partnerów, inwestorów czy też klientów.

Jak robić to dobrze?

Executive Presentation Skills® uzbroi Cię
w pewność siebie i siłę przekonywania
podczas wystąpień publicznych. Podczas
warsztatu będziesz nagrywać swoje
wystąpienia i obserwować
na własne oczy, jak szybko
można osiągnąć poprawę,
stosując proste techniki
wykorzystywane przez
liderów na całym świecie.

Jeff Felice

dyrektor zarządzający
Communispond™

Jedyne w Polsce warsztaty
na licencji Communispond™
Co czeka Cię podczas warsztatu?
Pełne zaangażowanie uczestników.
Warsztat wyróżnia maksymalnie
praktyczne podejście (mniej słuchania
i patrzenia, więcej działania!)
Ćwiczenia w różnych formach i okolicznościach. Nauczysz się, jak najlepiej
przemawiać przed małą i dużą publicz
nością i jak robić to podczas spotkania
„jeden na jeden”
Wielokrotne, indywidualne nagrania
własnych wystąpień, które pozwolą
precyzyjnie śledzić Twoje postępy
Zestaw narzędzi, z których możesz skorzystać zawsze i wszędzie. Otrzymasz bezter
minowy dostęp do elektronicznej platfor
my szkoleniowej Communispond Digital™,
bogatej w nagrania instruktażowe i prak
tyczne wskazówki, które będą wspierać
Cię podczas przygotowywania prezentacji
i wystąpień w trakcie całej Twojej kariery.

Communispond™ to światowy lider
podnoszenia umiejętności w zakresie
wystąpień publicznych z ponad 40-letnim
doświadczeniem w rozwoju zdolności
komunikacyjnych. Jest też twórcą unikalnych
technik prezentacji, np. Eye-Brain-Control®
czy Think-Turn-Talk®. Szkolenia
Communispond™ wykorzystują najnowsze
zaawansowane podejścia i techniki, stale
dostosowywane do potrzeb biznesu.

W dwa dni stań się mówcą,
który osiąga swoje biznesowe cele
Weź udział w warsztacie Executive
Presentation Skills® organizowanym
przez ICAN Institute – wyłącznego
partnera Communispond™ w Polsce.
To dwa intensywne dni, dzięki którym
raz na zawsze pokonasz stres i tremę
przed wystąpieniami publicznymi.
Nasz ekspert:

dr Maria Mycielska-Toth
Human Capital Practice Leader,
akredytowany trener
Communispond™

Kto najbardziej skorzysta z udziału
w Executive Presentation Skills®?
 Właściciele firm, prezesi i członkowie zarządów,
którzy chcą stać się lepszymi mówcami, a dzięki
temu skuteczniej argumentować swoje decyzje
biznesowe i pociągać do działania pracowników
 Menedżerowie marketingu, PR oraz inne osoby
odpowiadające za zewnętrzną komunikację firmy
 Osoby zarządzające sprzedażą oraz kluczowi handlowcy, którzy prowadzą prezentacje dla klientów
 Menedżerowie projektów, którzy chcą efektywniej
prezentować swoje pomysły, zdobywać źródła
ich finansowania oraz wsparcie zarządu i zespołów
przy ich realizacji

Zostań uczestnikiem pierwszego warsztatu EPS® w Polsce
Start już 31 maja!
WEJDŹ: www.eps.ican.pl

•

NAPISZ: szkolenia@ican.pl

ZADZWOŃ: 22 250 11 44

Koszt udziału w warsztatach wraz z dostępem do Communispond Digital oraz materiałów dodatkowych znajdziesz na stronie www.eps.ican.pl i u handlowców. Nie zapomnij
zapytać o zniżkę dla prenumeratorów „Harvard Business Review Polska”.

