Prezentē ar pārliecību klātienē un virtuāli
Neproduktīvas sapulces, tikšanās un
pazaudēti darījumi rodas sliktu prezentāciju
dēļ. Spēcīgu pārliecināšanas un
ietekmēšanas tehniku trūkums darbiniekos
ir viena no mūsdienu lielākajām slēptajām
izmaksām mūsu uzņēmumos.

Šī divu dienu darba sesija palīdzēs Jūsu
darbiniekiem konsekventi un sistemātiski
prezentēt efektīvas prezentācijas. Dalībnieki
iegūs domāšanas veidu, prasmes un
istrumentus, kas balstās jaunākajos
neirozinātniskajos pētījumos, lai labāk
informētu, ietekmētu un pārliecinātu citus
ar prezentācijas palīdzību.

“Esi saskaņā” modelis ļauj izstrādāt un noformēt spēcīgu prezentāciju un uzstāties ar to,
sasniedzot nepieciešamos rezultātus.

Prezentētājam ir jābūt:
• Saskaņā ar misiju
• Saskaņā ar sevi
• Saskaņā ar auditoriju

Prezentētājam ir jāspēj:
• Izstrādāt spēcīgu vēstījumu
• Noformēt vizuāli spēcīgu un
efektīvu prezentāciju
• Uzstāties ar izcilību

Šī treniņa rezultātā dalībnieki spēs:

• Definēt veiksmīgas
prezentācijas nozīmi.

PAMATI

• “Būt saskaņā” personīgi ar
klātienes un virtuālajām
auditorijām.

DALĪBNIEKA KOMPLEKTS

• Noteikti prezentācijas mērķi

FOUNDATION

• Veikt auditorijas analīzi

ADVANTAGE

PRESENTATION®

IZSTRĀDĀ
SPĒCĪGU
NOLŪKU

• Izprast "Esi saskaņā"
domāšanas modeli.

• Apsvērt "loģistiku"

PRESENTATION PLANNER
PLAN YOUR MESSAGE

• Izveidot atmiņā paliekošu ievadu
un noslēgumu
Leadership

Execution

Productivity

Trust

Sales
Performance

TOPIC:

DATE OF PRESENTATION:

WHO IS YOUR AUDIENCE?
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THE INTENT OF YOUR PRESENTATION IS TO:

Persuade

1

Inform

WHAT DO YOU WANT YOUR AUDIENCE TO:
Do?

Know?

Customer
Loyalty

Education

Feel?

IZVĒLIES
IEDARBĪGU
VIZUĀLO
NOFORMĒJUMU

PĀRLIECINOŠI
UZSTĀJIES

• Izvēlēties iedarbīgu vizuālo
noformējumu.
• Izveidot efektīvas piezīmes.

THE PURPOSE OF YOUR PRESENTATION IS:
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• DARBA MATERIĀLS
• PREZENTĀCIJU PLĀNOTĀJS

• Apgūt “pirmā un paliekošā
iespaida” elementus.

• PRASMJU KĀRTIS

• Efektīvi pasniegt prezentācijas
vizuālo daļu.

• KRĀSAINAS PILDSAPLVAS

• Pārvaldīt labo un slikto stresu.
• Atbildēt uz jautājumiem un
vadīt grupas dinamiku.

RESURSI

PURPOSE

PARTICIPANT KIT
ENGLISH
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• PIEZĪMJU LAPIŅAS
• PIRMS UN PĒC TRENIŅA
NOVĒRTĒJUMS

• Dalībnieki aizpildīs pīirms un
pēc treniņa novertējumu
• Ar 5 nedēļu ieviešanas procesa
palīdzību nostiprinās savas
treniņā iegūtās prasmes

MŪSU SOLĪJUMS
Pielietojot domāšanas veidu, iemaņas un instrumentus, kas ir iekļauti šajā treniņā, Tu vienmēr spēsi
sagatavot un novadīt spēcīgas prezentācijas.

Lai saņemtu vairāk informācijas par FranklinCovey programmu „Prezentē ar pārliecību klātienē un
virtuāli”, sazinieties ar mūsu konsultantiem pa tālr. +371 67 505 795 vai e-pastu office@franklincovey.lv
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