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Prezentacje i wystąpienia publiczne stały się jednym z najefektywniejszych 
narzędzi biznesowych. Najlepsi podczas wystąpienia budują marki, 
sprzedają, motywują, inspirują. Dobrze przygotowana i przeprowadzona 
prezentacja często decyduje o losach całego projektu lub przesądza 
o decyzji kontrahenta.    

Chcesz się nauczyć mówić do ludzi jak profesjonalista? Chcesz umieć 
stanąć przed zespołem, zaangażować ludzi, przekonać do zmian, do 
projektów? Chcesz nauczyć się robić prezentacje, które są treściwe, 
mądre, interesujące i zachęcają do działania? To szkolenie jest dla Ciebie. 

KORZYŚCI 
• dowiesz się jak mówić, by inspirować, uruchamiać współpracę 

i kreatywność, 
• dostaniesz wskazówki jak opanować stres związany z 

wystąpieniami publicznymi, 
• poznasz tricki i nawyki profesjonalnych mówców oraz dowiedz 

się, czego o głosie uczy nas były negocjator FBI, 
• dowiedz się jak możesz wykorzystać narzędzia programowania 

neurolingwistycznego do pracy z przestrzenią, 
• nauczysz się budować dobrą atmosferę oraz relacje współpracy 

i zaufania poprzez wystąpienia publiczne. 
 
UCZESTNICY 

• menadżerowie i dyrektorzy, eksperci w zakresie marketingu i PR, 
trenerzy wewnętrzni, rzecznicy prasowi, 

• wszyscy, którzy w swojej codziennej pracy zawodowej występują 
publiczne prowadząc spotkania biznesowe, zebrania, występując 
w sytuacjach oficjalnych jako przedstawiciel firmy. 

 
METODOLOGIA 

• Całe warsztaty będą pełne ćwiczeń, treningu, pracy własnej, 
w tym pracy z kamerą i feedbackiem. 

 
Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie 
zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 
 
Anna Chmielewska 
project manager 
tel. 22 355 24 00 
a.chmielewska@langas.pl 
 

E W A  B Ł A S Z C Z A K  

Doświadczony lider oraz mentor liderów i 
zespołów, doradca strategiczny ceniony przez 
najlepsze firmy świata, charyzmatyczny 
mówca, ekspert medialny w zakresie 
przywództwa, innowacji i komunikacji.  

Ma za pasem 20 lat doświadczenia 
biznesowego i unikalne spektrum eksperckie– 
od lidera, poprzez przedsiębiorcę, project 
managera, agile coacha, innowatora, 
finansistkę, doradcę podatkowego, mentora 
strategicznego. Inspiruje, angażuje, zaraża 
energią! Posiada bogate doświadczenie w 
projektowaniu i prowadzeniu procesów 
transformacyjnych i innowacyjnych w 
przedsiębiorstwach. Jej doświadczenie 
wywodzi się z kilkunastu lat pracy jako 
trenera i coacha, kilku lat prowadzenia 
Akademii Coachingowej 4Results, ponad 
1000 diagnoz i optymalizacji opartych na 
takich narzędziach, jak Extended Disc, 
Insights Discovery, Lencioni Model, Team 
Diagnostic Assessment (Team Coaching 
International).  
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O P I N I E  U C Z E S T N I K ÓW  
,,Chciałabym zabrać na szkolenie osoby 
decyzyjne oraz Klientów… Jest 
interesująco, z „jajem”, a przede wszystkim 
bardzo daje do myślenia” 
ANNA LISOWSKA, Goodyear Dunlop 
Tires 
 
,,Profesjonalne podejście do zagadnienia, 
mnóstwo ciekawych pomysłów do 
zastosowania i do wdrożenia ad hoc” 
MAGDALENA KRÓLAK, Cemex Polska 
 
,,Dobrze dobrany materiał, duża wiedza 
prowadzącego”  
ANNA MAROŃ, Radpol 
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DZIEŃ 1 / 18 KWIETNIA 2023 
 
9.30  rejestracja, kawa i herbata 
10.00 rozpoczęcie szkolenia 
 

ZARZĄDZANIE STRESEM PODCZAS WYSTĄPIEŃ 
PUBLICZNYCH 
• Wszystko zaczyna się w Twojej głowie – jak nauczyć się 

zarządzać stresem – poznaj narzędzia stosowane przez 
służby specjalne.  

• Zarządzaj swoją głową, aby stała się twoim 
sprzymierzeńcem w wystąpieniach publicznych. 

• Dowiedz się jak możesz wykorzystać stres nie tylko do 
tego, aby twoje wystąpienie było spektakularne, ale by 
dodatkowo uzyskać „skutki uboczne” stresu: 
wzmocnienie mięśnia sercowego i wygładzenie 
zmarszczek. 

 
ŚWIADOMIE BUDUJ SWOJĄ CHARYZMĘ 
• Poznaj równanie matematyczne charyzmy i zacznij 

budować charyzmę już dziś (tak, charyzmę można 
budować, nie trzeba z nią się urodzić). 

• Zbuduj strategię rozwoju swojej marki osobistej i 
zacznij od najważniejszego – od pierwszego wrażenia.  

• Naucz się przeprowadzać tzw. „elevator pitch”, czyli 
minutową autoprezentację, dzięki której będziesz 
gotowy do zaprezentowania siebie zawsze i wszędzie.  
 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PREZENTACJI? - PLANUJ 
WYSTĄPIENIA JAK WINSTON CHURCHILL 
• Analiza potrzeb.  Pomysł na prezentację. Metoda 

„Diamentu TED”.  
• Rama prezentacji - 5 kluczowych elementów dobrej 

prezentacji.  
• Poznaj zasady budowania szkieletu prezentacji tak, by 

twoje wystąpienia zawsze trafiały w punkt. 
 

PO PIERWSZE RELACJA – BUDOWANIE ATMOSFERY W 
WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH 
• Dowiedz się jak budować atmosferę współpracy, 

zaufania i zaangażowania od pierwszych chwil 
wystąpienia.  

• Poznaj zasady pracy z grupą. Naucz się budować 
relacje z uczestnikami wystąpienia na sali i w on-linie. 
 

 
16.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia 
 

DZIEŃ 2 / 19 KWIETNIA 2023 
 
8.30  rejestracja, kawa i herbata  
9.00 rozpoczęcie szkolenia 
 

NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE W WYSTĄPIENIACH 
PUBLICZNYCH 
• Poznaj narzędzia komunikacyjne, które pozwolą ci 

zaangażować każdego i o każdej porze m.in. GPS 
komunikacyjny. 

• Storytelling i metafora - jak mówić, by ludzie słuchali, jak 
uruchamiać wyobraźnię i wywierać wpływ na słuchaczy? 

 
LUDZIE SĄ RÓŻNI – JAK WYKORZYSTAĆ RÓŻNORONOŚĆ 
TWOJEJ PUBLICZNOŚCI 
• Jak dostosować przekaz w zależności od rodzaju odbiorców? 
• Jak „czytać” swoich odbiorców, by budować porozumienie? 

 
PRZESTRZEŃ, GŁOS I MOWA CIAŁA W WYSTĄPIENIACH 
PUBLICZNYCH 
• Jak zarządzać przestrzenią, jak się w niej odnaleźć? Oswój 

przestrzeń i spraw, by pracowała na twój sukces. 
• Dowiedz się jak możesz wykorzystać narzędzia 

programowania neurolingwistycznego do pracy z 
przestrzenią.  
 

PREZENTUJĄCY JAKO NAJWAŻNIEJSZE NARZĘDZIE 
PREZENTACJI 
• Naucz się swojego ciała, bo jest Twoim podstawowym 

narzędziem. 
• Przeprowadź autodiagnozę i buduj angażujące wystąpienie 

dzięki odpowiedniej mowie ciała. 
 

GŁOS TO MOC – WYDOBĄDŹ MOC Z SIEBIE 
• Poznaj tricki i nawyki profesjonalnych mówców oraz dowiedz 

się, czego o głosie uczy nas były negocjator FBI. 
 
STRUKTURA I MERYTORYKA PREZENTACJI  
• Jak krok po kroku stworzyć prezentację power point, która 

zaangażuje i wywrze zamierzony efekt? 
• Inne narzędzia prezentacyjne w tym powtoon 

 
DOBRE WYSTĄPIENIE 
• Wystąpienia online – jak je prowadzić, żeby spotkanie było 

szybkie i efektywne a sprawa załatwiona? 
• Naucz się prowadzić spotkania, w których warto 

uczestniczyć. 
 
16.00 – Zakończenie szkolenia 
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