
Autoprezentacja i wystąpienie publiczne

PROGRAM SZKOLENIA 1-DNIOWEGO

W tym module trenujemy na najwyższym poziomie - dostaniesz zaawansowane

techniki uwalniania, z Twojego prawdziwego i nieświadomego JA, nowych

zachowań: prezentera, mówcy, scenicznych - wzbudzających w Tobie i

pokazujących innym - Twoją dużą energię, pewność siebie i autorytet - w taki

sposób, który wzbudza w odbiorcach zaufanie i sympatię.

#1 Jak od pierwszego kontaktu emanować pewnością siebie i autorytetem

wzbudzając zaufanie?

#2 Zarząd, media, oponent. Jak radzić

sobie z trudnymi pytaniami,

zarzutami i challenge'owaniem?

4GROW.pl

Dostaniesz i przećwiczysz techniki i 

sposoby reakcji gdy:

• pytanie wykracza poza Twoje 

kompetencje

• zadane pytanie ma w podtekście 

zarzut, np. "Ile lat Pan(i) pracuje w 

biznesie/tej roli...?"

• dostajesz jawny zarzut/obiekcję, np. 

"Nie znasz się!"

• odbiorca nie zgadza się z Tobą, np. 

"To się nie uda!"

• ktoś podkopuje Twój autorytet, np. 

"Do brzegu!"

#3 Wybrane przez uczestników

zaawansowane sytuacje

wystąpień publicznych

Możesz zgłosić, którym elementem 

jesteś zainteresowany/a i taki będziesz 

ćwiczyć:

• Mikrofon - przećwiczysz mówienie do 

mikrofonu tak, by nie ograniczał 

Twojej modulacji, a wręcz ją 

podkreślał

• Prompter - nauczę Cię tak czytać z 

promptera, by odbiorca myślał, że 

improwizujesz/mówisz spontanicznie

• Telewizja - nauczę Cię mowy ciała 

siedzącej i stojącej, która będzie 

pokazywała Twoją eksperckość i luz 

przed kamerą TV w: wywiadach 1:1, 

śniadaniówkach lub innych 

programach informacyjno-

rozrywkowych, itp.

https://web.facebook.com/4GROW/
https://www.linkedin.com/company/4grow/
https://4grow.pl/
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Na szkolenie każdy przynosi swoją prezentację (max 20 min.), której

celem jest zaintrygować odbiorców i przekonać ich do

zaplanowanych: rozwiązania/ idei/ decyzji/ przekonania. Uczestnicy

po prezentacji dają feedback na ile udało się mówcy osiągnąć efekt

a trener rekomenduje zmiany, które pomogą osiągnąć zaplanowany

cel.

#4 Trening Twojej prawdziwej prezentacji/wystąpienia z 

feedbackiem i rekomendacjami zmian
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Masz pytania?
Zapraszam do kontaktu
Gabriela Majchrzyk
Koordynator
ds. szkoleń otwartych
789 220 112
gabriela.majchrzyk@4grow.pl
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