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Warsztat

 Zgłoś swój udział już dziś!

 530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl

Skuteczna Autoprezentacja

Warsztaty z wystąpień publicznych skierowane są do wszystkich osób, które dokonują
prezentacji firmy i jej produktów, zajmują się przekonywaniem współpracowników, 
przełożonych, inwestorów do proponowanych rozwiązań, kontaktują się z klientami lub 
po prostu chciałyby się nauczyć sztuki autoprezentacji. Szkolenie uczy zasad przygotowywania 
profesjonalnych prezentacji, technik wystąpień scenicznych oraz przemówień publicznych. 



 WARSZTAT

Jako pracownik korporacji uczestniczyłem w wielu tzw. szkoleniach miękkich. Zatem po szkoleniu „Magia 
Wystąpień” nie spodziewałem się niczego nowego. Ale już po pierwszych 5 minutach, wiedziałem, że to nie 
jest zwykłe szkolenie miękkie, Piotr świetnie wciąga w interakcję, angażuje uczestników do naturalnego 
wysiłku. Takie szkolenie może być nawet początkiem do zmiany osobowości.
       Wojciech Brewczyński, Warta S.A.

Referencje

CELE:

• Nabycie umiejętności przygotowania i wygłoszenia profesjonalnej prezentacji
• Nauczenie się mówić tak, by inni słuchali
• Budowanie pewności siebie
• Skuteczny „storytelling” w businessie – trafianie do emocji i wyobrażeń słuchaczy

Po szkoleniu uczestnicy:

• Potrafią wykorzystać elementy komunikacji niewerbalnej w celu wzmocnienia przekazu prezentacji
• Umiejętnie dostosowują sposób przekazu i dopasowują prezentację do odbiorcy
• Potrafią przygotować logiczne, spójne i zrozumiałe wystąpienie
• Opowiadają z zaangażowaniem, obrazowo przedstawiają temat prezentacji
• Znają techniki radzenia sobie z tremą
• Potrafią zainteresować i zaangażować słuchaczy
• Dobrze dobierają i przedstawiają argumenty
• Budują klarowne wypowiedzi
• Zachowują pewność siebie podczas wystąpienia
• Wiedzą jak zachowywać się na scenie

Metody stosowane podczas warsztatów:

•  Praktyka i ćwiczenia – każdy moduł warsztatów zawiera zestaw ćwiczeń pogłębiających nabywane   
 umiejętności

•  Występy przed grupą – uczestnicy symulują prezentację przed publicznością

•  Nagrywanie uczestników – wystąpienia są nagrywane, dzięki czemu uczestnicy mogą je przeanalizować

•  Materiały do ćwiczeń – każdy z uczestników dostanie materiały zawierające streszczenie warsztatów  
 oraz ćwiczenia
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Na początku grudnia miałem możliwość wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez BMS. Tematem naszego spotkania 
była „Magia wystąpień publicznych”
Liczyłem oczywiście, że szkolenie będzie w jakiejś mierze pomocne w moich wystąpieniach, ale…. Zasadniczo wiem już na tyle dużo, 
że wielu nowości nie oczekiwałem. Z niekłamaną radością mogę przyznać, że bardzo się pomyliłem. To najbardziej inspirujące i 
ciekawie spędzone 8 godzin wśród szkoleń w jakich miałem przyjemność uczestniczyć. Jak radzić sobie ze stresem, jak mówić aby nas 
słuchano, jaką postawę przyjąć podczas wystąpienia, mimika, gestykulacja, najnowsze trendy w przygotowywaniu prezentacji i wiele 
innych tematów. Do tego bardzo profesjonalny prowadzący merytoryczny i świetna obsługa szkolenia. Po prawie ośmiu godzinach 
wytężonej pracy w bardzo kameralnej grupie współuczestników, żal było wychodzić. Bardzo polecam!
          Mariusz Kłosowski, Gothaer   
     

Dzień pierwszy 

Rozpoczęcie 9:00

1. Wprowadzenie

• Cechy dobrej i złej prezentacji

2. Analiza odbiorców wystąpienia

• Jak poznać swoich słuchaczy?
• Nawiązanie kontaktu publicznością

3. Przejrzystość prezentacji

• Tworzenie skryptu
• Budowanie skutecznej prezentacji

4. Zachowania prezentera w trakcie prezentacji

• Gestykulacja, poruszanie się i stanie na scenie
• Anatomia sceny
• Budowanie wizerunku na scenie
• Kontakt z publicznością
• Ćwiczenia głosowe

Zakończenie 17:00

Dzień drugi

Rozpoczęcie 9:00

5. Początek prezentacji

• Jak rozpocząć prezentację?
• Budowanie pozytywnego pierwszego 
wrażenia

6. Prezentowanie idei

• Struktury prezentacji
• Poszerzanie czynnego zasobu słów
• Oddziaływanie na emocje słuchaczy
• Narzędzia wzmacniające przekaz

7. Trudne sytuacje w trakcie prezentacji

• Cechy dobrej i złej prezentacji
• Techniki radzenia sobie z tremą
• Techniki odpowiadania na pytania

8. Podsumowanie

Zakończenie 17:00
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    TRENER

Tomasz Markowski

Jest trenerem sprzedaży, doradcą biznesowym, menedżerem zespołu i 
przedsiębiorcą. Przygodę ze sprzedażą rozpoczął w roku 1999 od projektów 
w branży IT, następnie był Doradcą Klienta oferując usługi z zakresu finansów 
i ubezpieczeń.

W roku 2007 rozpoczął karierę trenerską w ramach korporacji 
ubezpieczeniowej. Obecnie traktuje rolę Trenera jako pasję, a nie pracę. 
Aktywnie buduje i zarządza zespołem doradców. Z wykształcenia psycholog, 
absolwent Społecznej Psychologii Biznesu

na Uniwersytecie Humanistycznospełecznym SWPS na wydziale w 
Katowicach. Wcześniej ukończył 3 lata studiów licencjackich w Szkole 
Głównej Handlowej – zarządzanie i marketing. Od ponad 10 lat prowadzi 
treningi i szkolenia dla Doradców oraz Menedżerów Sprzedaży. Przez cały 
czas aktywny na rynku produktów finansowych – z przekonania, pasji i dla 
idei rzetelnego doradztwa. Ma za sobą ponad 800 dni szkoleniowych i ponad 
4 000 przeszkolonych uczestników. Jest współtwórcą procesów Assesment 
Center i Assesorem. Uczestniczył w projektach rozwojowych dla Menedżerów 
i Dyrektorów w Sieci Sprzedaży, a także w projektach wspierających 
Kampanie Sprzedażowe. Autor Podręcznika dla Doradców Klienta z branży 
ubezpieczeniowej pt. „Sprzedaż Doradcza”. Jest zaangażowany w projekt 
„Silna Marka Hotelu” jako ekspert ds. szkoleń.

Prywatnie: mąż i ojciec, fundraiser, pasjonat Depeche Mode, łazik górski, 
biegacz i kibic La Vecchia Signora.  


