NYESZE AKADÉMIA

Előadás kívül - belül, tárgyalás- és
beszédtechnikák
2017. november 22., szerda
Előadó: DR. NÉMETH ZOLTÁN (www.drprezi.com) Prezi Champion,
TEDxWoman szakmai felkészítő, PestBeszéd Retorika Klub alapító elnök,
felsővezetői szakmai coach
Amennyire része a mindennapjainknak a beszéd és a kommunikáció, éppen
annyira válik nehézzé, ha ezt mások előtt kell tennünk. Ilyenkor rádöbbenünk,
mennyi minden kell egy jó beszédhez és mennyire nem tudjuk, mik a titkos
összetevői a jó beszéd receptjének.
Ráadásul időnként komoly a tét. Amikor a vállalkozást kell képviselnünk egy
üzleti tárgyaláson, 5-10 percen múlik minden, itt pénzben mérhető ereje van
a szavainknak. De nincs ez másképp a cégen belüli beszédek esetében sem,
hiszen a kollégák motivációja, a saját hitelességünk láthatatlan fokmérője a
sikernek.
A tréning alkalmával a résztvevők megismerhetik és gyakorolhatják azokat a
technikákat, amelyekkel a legtöbbet tudják kihozni saját előadói
helyzeteikből. A kurzus alappillére a Tartalom-Forma-Stílus triád.
Tartalom: megismerjük a beszédre való tartalmi felkészülés fogásait
- hallgatói profil alkotás fogásai (mint a leggyakoribb hiba)
- üzenet-tervezés (üzenete vs információ), tömörség
- hatásos kezdés eszközei, figyelem fenntartásának eszközei (történetmesélés,
kérdés, metafóra, stb.)
- struktúra, vázlattervezés, mind-mapping,
- USP-k kitalálása (egyedi értékesítési érvek)
Forma: röviden érintjük a legfontosabb szabályokat a külső üzleti előadások
terén
Stílus: fókuszban a hangunk és a testük
- a test bemelegítése (önbizalom emelése)
- a hangunk bemelegítése (artikulációs bázis)
- a karizmatikus testbeszéd elemei
- töltelékszavak és őzés száműzése
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A tréning során az egyéni gyakorláson lesz a hangsúly, ezért számítunk
a résztvevők aktív közreműködésére.
Időbeosztás:
10:00 - 10:15
10:15 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 16:00

regisztráció
képzés
szünet
képzés
ebédszünet
képzés
kötetlen beszélgetés az előadóval

Helyszín: Atalanta Nyelvoktatási Központ, 1083 Bp. Jázmin u. 10.
MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 15 fő !
Részvételi díj: 17.000.-Ft/fő; NYESZE tagiskolában dolgozóknak: 14.000.-Ft/fő.
(A díj napközbeni frissítőket tartalmaz, ebédet nem.)
Jelentkezési határidő: 2017. november 15.
A jelentkezéseket online formában várjuk honlapunkon keresztül és érkezési
sorrendben fogadjuk, ill. igazoljuk vissza a szabad férőhelyek erejéig!
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