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Warsztat

•  Jak efektywnie prowadzić spotkanie online?

•  Jak pokonać strach i tremę podczas wystąpienia publicznego?

•  Jak zainteresować uczestników po drugiej stronie, gdy ich nie znamy?

•  Jak przekonać kadrę zarządzającą i sprzedać swój pomysł podczas zebrania online?

•  Jak sprawić, aby inni słuchali?

•  Jakie są tajniki profesjonalistów pracujących z kamerą?    
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Wystąpienia publiczne online
Jak oczarować słuchaczy podczas video konferencji?

Patron merytoryczny: Patroni medialni:



Warsztat

Wystąpienia publiczne online
 Są 4 główne powody, przez które ludzie nie występują. Jednym z nich jest fakt, że nie wiedzą w jaki sposób 
ułożyć prezentację tak, żeby przekazać maksymalną ilość informacji w minimalnym czasie. Wiele osób jest 
ekspertem w swojej dziedzinie, chce przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym, jednak nie wie jak to 
zrobić na najwyższym poziomie zrozumienia słuchaczy. A to generuje strach, wstyd, tremę i wycofanie. 
Budowanie scenariuszy wystąpień oraz zarządzanie właściwym przekazem treści w oparciu o realizację 
wybranych celów komunikacyjnych jest jednym z kluczy do dobrego wystąpienia.

 Szkolenie „Wystąpienia publiczne online” stanowi jednocześnie etap w procesie przygotowania się 
uczestników do kreowania własnych wystąpień publicznych online. Tym samym materiał ćwiczony na szkoleniu 
będzie mógł być bezpośrednio wykorzystany do samodzielnych realizacji wystąpień publicznych online.

 Odrębna część szkolenia poświęcona zostanie sesji indywidualnych wystąpień, które zostaną nagrane i 
odtworzone oraz uzupełnione szczegółową informacją zwrotną zaraz po nagraniu. Istotnym elementem 
informacji dla uczestnika będzie ocena przyswojonej wiedzy oraz wskazanie drogi rozwojowej na przyszłość.

 Program szkolenia „Wystąpienia publiczne online” zawiera część przygotowawczą, tj. wypracowania 
treści (do opracowania na szkoleniu) oraz zdefiniowania grupy odbiorców z perspektywy tematyki prowadzonych 
przez nich spotkań prezentacyjnych. Program zakłada dostosowanie poziomu informacji zwrotnej oraz zaleceń 
szkoleniowych w zależności od charakterystyki, aktualnych doświadczeń oraz kompetencji w zakresie 
prowadzenia prezentacji przemówień publicznych online.

Warszaty poprowadzi Marcin Roczniak – trener biznesu i wystapień publicznych, pedagog, specjalista
w zakresie wizerunku oraz Jacek Roczniak – operator filmowy oraz reżyser filmów dokumentalnych. Marcin 
podzieli się z Państwem swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem o wystąpieniach publicznych, natomiast 
Jacek zdradzi techniczne tajniki pracy z kamerą.

Cel:
• Celem warsztatów „Wystąpienia publiczne online” jest wzrost kompetencji prowadzenia prezentacji oraz 
autoprezentacji przed zarządem, kadrą zarządzającą, wspólnikami, współpracownikami, a także w szerokim 
środowisku „social mediów” oraz konferencji i zebrań online.

Dla kogo jest ten warsztat?
• Grupą docelową są zarządy, rady nadzorcze, wspólnicy spółek kapitałowych i osobowych, dyrektorzy, 
menedżerowie wyższego, średniego i niższego szczebla, a także wszystkie osoby prowadzące konferencje, 
zebrania online i prezentacje video.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
• Poznasz techniki radzenia sobie ze stresem
• Dowiesz się jak profesjonalnie zachowywać się podczas wystąpienia
• Będziesz wiedział jakich słów używać, aby z zaangażowaniem mówić o swoim projekcie/pomyśle biznesowym
• Dowiesz się jak tworzyć relacje z odbiorcą, atmosferę do dyskusji i jak zadawać pytania podczas prezentacji
• Poznasz tajniki odpowiedniej pracy ze sprzętem nagrywającym/przekazującym video

Jako pracownik korporacji uczestniczyłem w wielu tzw. szkoleniach miękkich. Zatem po szkoleniu z 
wystąpień publicznych nie spodziewałem się niczego nowego. Ale już po pierwszych 5 minutach 
wiedziałem, że to nie jest zwykłe szkolenie miękkie. Trener świetnie wciąga w interakcję, angażuje 
uczestników do naturalnego wysiłku. Takie szkolenie może być nawet początkiem do zmiany osobowości.

Wojciech Brewczyński, Kierownik wydziału skarg i reklamacji, Warta S.A.

Referencje

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



WarsztatWarsztat

Na początku grudnia miałem możliwość wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez BMS. Tematem naszego spotkania były 
występienia publiczne. 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, merytoryczny prowadzący i świetna obsługa szkolenia. Po prawie ośmiu godzinach 
wytężonej pracy w bardzo kameralnej grupie współuczestników - żal było wychodzić. Bardzo polecam!
Mariusz Kłosowski, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Gothaer

Metodyka:

LEARNING BY DOING
75% objętości treningu zajmuje praktyka i ćwiczenia

WYSTĘPY PRZED KAMERĄ
Zadbaliśmy o kameralność grupy, aby wykonać kilka indywidualnych ćwiczeń przed kamerą i innymi uczestnikami treningu 
w warunkach imitujących wystąpienie: m.in. postawiony głos, akcentowanie, frazowanie, pauzowanie, mowa ciała, 
pierwsze wrażenie. 

ANALIZA NAGRAŃ
Nagrania wideo analizowane są przez trenerów pod kątem indywidualnego potencjału uczestników. Każdy z Państwa 
dostanie informacje zwrotne i sugestie od trenera.

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

1. Temat prezentacji
• Twój cel wystąpienia. Kim są uczestnicy?

Jaki ma być rezultat prezentacji?
• Kontraktowanie spotkania (modelowanie nastawień

do sytuacji prezentacyjnej)
• Przygotowywanie do prezentacji oraz pomocy 

audiowizualnych

2. Scenariusz wystąpienia
• Struktura wystąpienia (kontrakt, rozwinięcie, 

podsumowania, odniesienia do treści, zakończenie)
• Porządek wystąpienia („od ogółu do szczegółu”, 

chronologia)
• Sztuka zbudowania relacji i utrzymania jej z audytorium 

(podstawowe zagadnienia komunikacji w trakcie 
prezentacji, narracja prezentacji)

• Zachowanie wspierające przekaz (postawa, ruch, 
gestykulacja, ton, "język" prezentacji)

• Budowanie autorytetu  

3. Retoryka przemówień publicznych
- spraw, aby inni Cię słuchali

• Mowa czynna i mowa bierna w komunikacji.
• Mowa sprawcza (język obrazu, reguła teraźniejszości, 

historie z drugiej ręki)
• Meta-poziom w komunikacji (oczami słuchaczy)
• "Styl" mówienia (komunikacja niewerbalna)

Zakończenie: 17:00

Rozpoczęcie: 9:00

4. Choreografia prezentacji
• Ruch dynamiczny
• Scenariusz prezentacji

(mocne i słabe punkty w przestrzeni)
• Budowanie obrazu 
• Ekspresja i gestykulacja przed kamerą

5. Praca z kamerą - psychologia kamery
• Oko kamery jako Twój odbiorca - przekaz do jednego 

widza a przekaz do masy
• Bezpośrednia forma kontaktu i widz "w trzeciej osobie"
• Budowanie przestrzeni kadru, czyli dlaczego kamera widzi 

wszystko? Jak czyścić plan zdjęciowy?
• Typ oświetlenia postaci przed kamerą (światło przednie

i kontra)
• Wywiady i konferencje w studio

Zakończenie: 17:00



Trener

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Marcin Roczniak
Trener sprzedaży z doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą oraz szkoleniem trenerów 
wewnętrznych. Doświadczenie zdobywał jako Trener oraz Menager w Vistula Group S.A. 
Ekspert w zakresie wizerunku, autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.

Działa z wizją celu i konsekwentnie realizuje założenia biznesowe. Wykazuje się dużą 
kreatywnością i skutecznością w działaniu. Posiada rozwinięte umiejętności budowania 
relacji biznesowych i współpracy wewnątrz organizacji z zachowaniem najwyższych 
standardów.

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.


