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BRIEF SZKOLENIOWY



Wierzę w to, że dobra prezentacja może przekonać

potencjalnych klientów, inwestorów

lub współpracowników w ciągu kilku minut.

Ale wiem też, że słaba może ich zniechęcić w ciągu

kilku sekund.

 

Jestem trenerem wystąpień biznesowych,

prelegentem i mówcą. Występowałem na

konferencjach takich jak TEDxAGHUniversity,

InternetBeta czy LinkedIn Local. Jestem też osobą

jąkającą się - przeszedłem całą drogę od jąkania się

do zostania trenerem wystąpień publicznych i

wspieram lokalne społeczności osób z tą

niepełnosprawnością. W swojej pracy wyznaję

zasadę ciągłego rozwoju

 

W swojej pracy uczę ludzi biznesu z różnych branż,

tego jak prezentować swój biznes lub swoją 

wiedze ekspercką w taki sposób, by ich 

prezentacje były merytoryczne,, ciekawe

i angażujące.

Bio



Proces szkoleniowy składa się z następującycyh elementów

Analiza potrzeb
przeprowadzona 
w formie ankiety 

(uczestnicy) oraz    
 wywiadu (osoby 

odpowiedzialne za 
rozwój pracowników, 

sponsor projektu, 
uczestnicy);określenie 
celów szkoleniowych.

Projektowanie
szczegółowego 

programu szkolenia 
na podstawie analizy 
potrzeb i określonych 

celów szkolenia..

Przeprowadzenie
szkolenia 

Raport
poszkoleniowy 

wraz z zadaniami 
 wdrożeniowymi 

i sugestiami kolejnych
etapów rozwojowych



Prezentowanie 

danych

Tematyka oferowanych szkoleń

Wystąpienia

Biznesowe

Train 

The Trainers

Tematyka szkoleń



Prezentacje przed grupą

Metody

Każde szkolenie zawiera następujące metody:

Praca w zespołach

Praca indywidualna

Analiza nagrań video uczestników (dobrowolna)

Prezentacje merytoryczne trenera



Prezentacje biznesowe to szkolenie obejmujące najważniejsze aspekty przygotowania i wygłoszenia prezentacji biznesowych

zarówno wewnątrz organizacji jak i na wydarzeniach zewnętrznych (konferencje, targi, eventy). Szkolenie koncentruje się na

najważniejszych aspektach prezentacji biznesowych i sposobach tworzenia przemówień wypełnionych interesującymi oraz

chwytliwymi komunikatami, które pozwalają na jasne przedstawienie kluczowych kwestii dla danej organizacji.

Prezentacje

biznesowe

Struktura wystąpienia - jak stworzyć prezentację biznesową?

 

Pierwsze wrażenie - jak rozpocząć mowę, aby przykuć uwagę

od pierwszych sekund?

 

Sekrety mistrzów TEDa - jak najlepsi mówcy na świecie tworzą

swoje przemówienia?

 

Storytelling - jak tworzyć historie które będą zapadały w

pamięć, przekonywały i motywowały odbiorców?

 

Mowa ciała, modulacja głosu i zarządzanie sceną

podczas mówienia

 

Prezentowanie danych - jak przedstawiać i prezentować dane

w wystąpieniach biznesowych?

 

Zakres merytoryczny: Korzyści:

Umiejętność stworzenia doskonałej mowy w krótkim

czasie okresie czasu

 

Umiejętność przyciągania uwagi odbiorców i dostarczania

szczegółowych informacji w atrakcyjny sposób

 

Zwiększona interaktywność prezentacji, a tym samym

większa atrakcyjność

 

Znajomość treści wypowiedzi biznesowej i ich specyficzne

wykorzystanie w zależności od potrzeb

 

Niższy poziom stresu podczas prezentacji

 

Większa pewność siebie i autorytet

podczas publicznego przemawiania



"Prezentowanie danych" to szkolenie dla tych firm i organizacji które w swojej codziennej pracy posługują się danymi i

prezentują je zarówno do innych pracowników organizacji jak i podczas zewnętrznych wydarzeń branżowych.  Szkolenie

pozwala na zdobycie umiejętności przekazywania danych w taki sposób, by wypływające z nich wnioski 

były jasne, klarowne i istotne dla odbiorców. 

Prezentowanie 

Danych

Struktura wystąpienia opartego na danych

 

5 narzędzia narracyjne w prezentacji danych - jak nadawać

danym sens i budować wnioski?

 

Zasady wizualizacji danych - jak tworzyć czytelne wykresy

pozwalające na właściwą interpretację?

 

Datastorytelling - jak tworzyć historie oparte bazujące na 

 danych statystycznych

 

Sekrety mistrzów TEDa - jak najlepsi mówcy na świecie tworzą

swoje przemówienia?

 

Warsztat sceniczny - najwazniejsze zasady zachowania

podczas wygłaszania prezentacji

 

 

Zakres merytoryczny: Korzyści:

Umiejętność prezentowania twardych danych w przystępny i

jasny sposób

 

Dostarczanie jasnych wniosków i sugestii wynikających z

prezentowanych danych 

 

Zwiększenie zainteresowania wygłaszanymi prezentacjami

 

Bardziej przejrzyste wykresy Większy poziom profesjonalizmu

podczas wygłaszanych prezentacji

 

Zwiększenie czytelności prezentowanych danych

 

tworzenie łatwych w odbiorze wykresów



Train The Trainers to szkolenie w ktorym przygotowujemy trenerów wewnętrznych do prowadzenia szkoleń specjalistycznych

wewnątrz firm i organizacji, dla których pracują. Szkolenie to pozwala na poznanie technik i narzędzi, dzięki którym szkolenia

zyskują na swojej atrakcyjności zachowując wysoki poziom merytoryczny.

Train 

the trainers

Cykl Kolba jako narzędzie do projektowania treści 

w szkoleniach specjalistycznych

 

Metody aktywizacji uczestników - jak budować interaktywne

moduły szkoleniowe?

 

Techniki wprowadzania i omawiania ćwiczeń szkoleniowych

 

Budowanie relacji i autorytetu trenera na sali

 

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas szkoleń

 

Organizacja treści szkoleniowych i zasady doboru 

materiałów pomocniczych

 

Nowe technologie jako narzedzie wspierające proces

szkoleniowy

Zakres merytoryczny: Korzyści:

Podniesienie skuteczności prowadzonych szkoleń

 

Zwiększenie interaktywności prowadzonych 

szkoleń wewnętrznych

 

Podniesienie umiejętności trenerskich wśród 

trenerów wewnętrznych

 

Zwiększenie profesjonalizmu dzięki znajomości zasad

prowadzenia szkoleń

 

Zwiększenie efektów osiąganych przez uczestników

szkoleń wewnętrznych

 

Wzrost pewności siebie wśród trenerów

prowadzących szkolenia wewnętrzne

 



 

Firmy i organizacje z którymi współpracowałem przy projektach szkoleniowych to m.in.:

  Klienci

oraz opinie

Testimonials:
""Szkolenia prowadzone przez Filipa są z całą pewnością warte polecenia, głównie ze względu na jego profesjonalizm oraz wiedzę. Zarówno

konspekt szkoleniowy jak i sposób prowadzenia warsztatu pozwala na bardzo szybki wzrost umiejętności. To co mnie osobiście się spodobało 

najbardziej to fakt, że na początku procesu szkoleniowego ustaliliśmy mierzalne cele, które łatwo było później zweryfikować. 

Zdecydowanie polecam Filipa i jego szkolenia!" "

""Filip jest profesjonalistą który prowadzi swoje szkolenia w bardzo efektywny sposób. Dzięki jego szkoleniom zwiększyliśmy nasze umiejętności

komunikacji i wsytąpień publicznych. Dzięki temu możemy docierać do klientów z zagranicy na targach oraz konferencjach i budować firmę

poza granicami naszego kraju."."

Magdalena Bonarska, dyrektor oddziału, Santander Bank

Rahim Blak, CMO edrone

Filip przeprowadził ośmiogodzinne szkolenie, podczas którego poruszone zostały aspekty redukcji stresu, mowy ciała, modulacji głosu,

perswazji i storytellingu w wystąpieniach biznesowych oraz wywiadach przed kamerą. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób

profesjonalny, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pracowników.Dzięki temu szkoleniu nasi pracownicy zyskali wiedzę i

kompetencje, które dały im większą pewność podczas kluczowych dla nas wydarzeń branżowych." Izabela Wróbel-Buszko
Board Member, 
Bloober Team S.A.



+48 691 669 061

filip@werstler.pl

www.filipwerstler.pl

Contact


