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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



 CZAR WYSTĄPIEŃ

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



BMS Polska Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42/115,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

    TRENER

Marcin Roczniak

Ekspert w zakresie wizerunku, autoprezentacji oraz wystąpień publicznych. Trener sprzedaży 
z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą oraz w szkoleniu trenerów 
wewnętrznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży modowej, gdzie zajmował się kształceniem 
profesjonalnych postaw sprzedażowych u Doradców, budowaniem eleganckich zachowań 
sprzedażowych oraz kreowaniem biznesowych postaw zgodnie z aktualnymi standardami 
profesjonalnej obsługi Klienta branży dóbr luksusowych i premium.

Prowadzi szkolenia z zakresu wizerunku biznesowego na znaczących imprezach rangi 
ogólnokrajowej, a także konsultacje i doradztwo stylistyczne dla klientów VIP. Od ponad 15 
lat jest autorem i prowadzącym kursy z zakresu public speaking, pracy na scenie, modulacji 
głosu oraz wizerunku biznesowego. 

Kluczowe Osiągnięcia managerskie: 

• Obsługa Reprezentacji Polski w piłce nożnej na Euro 2016;
• Obsługa Klientów VIP oraz firm i instytucji;
• Prezentacje z wizerunku biznesowego na znaczących imprezach rangi    
 ogólnokrajowej;
• Współpraca z kluczowymi klientami biznesowymi
• Konsultacje i doradztwo stylistyczne dla klientów VIP.

Kluczowe Osiągnięcia Trenerskie: 

• Prowadzenie warsztatów z wystąpień publicznych oraz wizerunku w biznesie
• Kształcenie wrażliwości stylistycznej/modowej oraz sprzedażowej dla Trenerów;
• Wykształcenie profesjonalnych postaw sprzedażowych dla Doradców    
 poszczególnych marek;
• Zbudowanie wrażliwości eleganckiej sprzedaży z uwzględnieniem profesjonalnej   
 obsługi;
• Kreowanie biznesowych postaw zgodnie z aktualnymi standardami profesjonalnej  
 obsługi.

Prywatnie miłośnik psychologii i karate.  


