
Prezentari de Impact! – workshop 2 zile
Daca ai trac atunci cand sustii o prezentare pentru clienti, sefi sau colegi, atunci acesta este cursul potrivit 
pentru tine. Invata cum sa pregatesti si sa structurezi prezentarea, cum sa captezi si sa retii atentia audientei 
prin claritate si consistenta. Audienta trebuie ‘stapanita’ si motivata pentru o participare activa.
Sesiuni scurte interactive, cel putin doua prezentari sustinute in fata camerei de luat vederi, vor contribui la 
cresterea increderii in tine.  

Setarea de Obiective Functie de scopul prezentarii folosesti diferite tehnici si 
stiluri.  Analizeaza  fiecare  dintre  ele  si  definieste 
specificul  lor.  Informative,  Decizionale,  Motivationale  , 
etc.

Persuasiune, Motivare and Inspirare Invata si pune in practica diversele tehnici de implicare a 
audientei folosind ‘YOU appeal’.

Structura unei Prezentari – Tema Centrala A  avea  o  logica  si  o  cursivitate  in  ceea  ce  vrei  sa 
transmiti  este vital  in  succesul  unei  prezentari.  Invata 
cum  sa  introduci  ‘captatori  de  interes’  pe  parcursul 
prezentarii.

‘Confidence Cards’ Cum poti sa pastrezi focus pe punctele principale chiar  
daca nu ai  o experienta  vasta de ‘prezentator’  Aceste 
card-uri iti vor da siguranta si vor pastra prezentarea pe 
fagasul dorit.

Deschideri si Finaluri Vei dobandi cunostinte si tehnici noi cu privire la cum sa 
incepi si sa finalizezi o prezentare – cele mai importante  
etape.

Materiale vizuale si Limbajul Trupului Evalueaza diversele modalitati de folosire a materialelor 
vizuale pentru a da impact unei prezentari.  Recunoaste 
importanta limbajului trupului si cum sa-ti adaptezi stilul  
diferitelor situatii. 

Punerea in scena a Prezentarii Pregatirea  si  logistica  necesara  unei  prezentari  de 
succes. Vei primi o lista de verificare care te va ajuta in 
a nu omite nimic din lucurile importante.

Utilizarea Vocii Cum  sa  adaptezi  volumul,  tonul  si  ritmul  sustinerii  
prezentarii pentru a mentine atentia si a obtine impact 
maxim.

‘Daca aveti intrebari….’
Audienta dificila

Vei  pune  in  practica  diferitele  modalitati  de  a 
raspunde/aborda  intrebarile  aparute  pe  parcursul 
prezentarii.  Totodata vei  invata cum sa faci fata unei 
audiente dificile.

Punerea in practica ... Vei sustine doua prezentari in fata camerei de luat vederi 
– una de business pe care o sustii sau o vei sustine in 
viitor si una pe o tema data in timpul cursului. 


