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DLACZEGO WARTO?
Z prezentacjami jest jak z perfumami. Im dłużej jesteśmy
wystawieni na działanie podobnych bodźców, tym mniejszą
mamy na nie wrażliwość. Przestajemy czuć zapach perfum, a
sztampowe prezentacje przestają zwracać naszą uwagę.
Jeśli chcesz wyróżnić się ze swoją prezentacją i pozyskać uwagę
słuchaczy już od pierwszego slajdu, naucz się korzystać z mocy
obrazu.
Zdjęcie, odręczny rysunek a może film? Przemów do
emocjonalnych mózgów swoich odbiorców. Pozwól im z
łatwością zrozumieć to, o czym opowiadasz. Upoluj ich uwagę i
daj się zapamiętać.

Co gwarantujemy?
• 6 godzin porywającego myślenia obrazami, szukania
metafor i tworzenia odręcznych wizualizacji (tak, między
innymi będziesz rysować!)
• Porcję skondensowanej wiedzy na temat tego, jak
wykorzystać obraz dla wzmocnienia przekazu w prezentacji
i wyróżnienia się spośród innych mówców
• Konkretne narzędzia, wskazówki i źródła przydatne w
tworzeniu wizualnych narracji
• Katalog ikon do wykorzystania "od zaraz"
• Pracę nad konkretną, wybraną przez Ciebie prezentacją
• Garść inspiracji i przykłady z życia naszych Klientów, gdzie
dobry obraz zrobił robotę - sprzedał, zainspirował, stworzył
pozytywne odczucie, pomógł odbiorcom podjąć decyzję
• Materiały dla uczestników wraz z zestawem przykładowych
narzędzi i formularzy.
• BEZPŁATNE konsultacje merytoryczne dla każdego z
uczestników szkolenia..

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących
prezentacje wewnątrz firmy jak i prezentujących organizację na
wydarzeniach zewnętrznych. W szczególności dla pracowników
HR, menadżerów, kierowników projektów a także trenerów i
handlowców.

Trener
Anna Kędzierska
Trener umiejętności psychospołecznych, psycholog. Specjalizuje się w miękkich projektach
szkoleniowych, między innymi z komunikacji, wystąpień publicznych, budowania zespołów.
Na zawodowym liczniku posiada blisko 10000
godzin szkoleniowych i doradczych. Szkoli
trenerów, specjalistów PR, menadżerów,
urzędników państwowych i gospodynie
domowe. Uczestnicy jej szkoleń doceniają
zaangażowanie, atrakcyjny sposób
przekazywania wiedzy i dobrą energię.

Program
• Dlaczego obraz w prezentacji działa i co dobrego z tego
wynika dla Ciebie
• "Narysuj to" - szybki kurs tworzenia odręcznych wizualizacji
• Foto - zrób, kup, znajdź - jak używać zdjęć w prezentacji
• Dobry slajd - kolory, cienie, proporcje, czcionki - w służbie
klarownego przekazu i wyróżniającej Cię prezentacji
• Jeśli nie PowerPoint, to co? - Pecha Kucha, flipchart, ściana…
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