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Boisz się, że tak będzie wyglądać publiczność w czasie Twojej prezentacji?
Przyczyn, dla których mamy obawy i lęki przed wystąpieniami publicznymi jest wiele. Ale ważniejsze - jest też wiele sposobów
aby dobrze sobie z nimi poradzić. Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji, to procesy, które można opanować. Można się
tego nauczyć, dobrze przygotować prezentację, zminimalizować stres i przeprowadzić wystąpienie w sposób, który inni docenią.
To naprawdę da się zrobić.
Przyjdź na seminarium i dowiedz się jak.
Zapraszam na krótkie, bezpłatne seminarium, w czasie którego
opowiem jak dobrze przygotować i przeprowadzić prezentację.
Wojciech Murzyn

Program
•
•
•
•
•
•

podstawowe zasady dobrych prezentacji
konstrukcja prezentacji: struktura i zawartość
przygotowanie i używane pomocy wizualnych
mówienie, mowa ciała, zachowanie
odpowiadanie na pytana
radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami

ZAREJESTRUJ SIĘ

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Potrzebna jest tylko wcześniejsza rejestracja.
www.prezentacje.edu.pl/rzeszow

Krótkie seminarium nie pozwala na rozwinięcie tych wszystkich tematów ale pozwala je zasygnalizować.
Omówić najważniejsze z najważniejszego. Pokazać przykłady i praktycznie sprawdzone sposoby na radzenie
sobie z przygotowaniem i prowadzeniem prezentacji.
Część czasu poświęcamy także na dyskusję z publicznością zgromadzoną na seminarium - odpowiadam na
pytania słuchaczy, odnoszę się do praktycznych sytuacji jakie opisują, pokazuję rozwiązania problemów
jakie ich nurtują.

Wojciech Murzyn (wojciech@murzyn.pl) zajmuje się technikami prezentacji. Poszukuje sposobów skutecznego docierania do publiczności,
właściwego przedstawiania informacji, i budowania wyjątkowych prezentacji. Doradza i prowadzi szkolenia z technik prezentacji
(www.prezentacje.edu.pl), sztuki pisania i komunikacji w internecie.
Zajmuje się także marketingiem i komunikacją w biznesie. Uczestniczy w projektach związanych z diagnozą i poprawą komunikacji w organizacji
i wokół niej. Doradza firmom IT jak skutecznie sprzedawać (www.sprzedawanie.IT) i jak dobrze obsługiwać klientów (www.obsluga-klienta.IT)
Prowadzi zajęcia na Politechnice Warszawskiej. Z zawodu jest inżynierem IT, aktywnym w branży od ponad 20 lat.
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