Супериорни презентациски
вештини
Како да реализирате презентација исполнета со самодоверба,
кредибилитет и моќ

ЗА КОЈ Е
НАМЕНЕТ ОВОЈ
ТРЕНИНГ?
Секој кој сака да се
здобие со вештини
за да реализира
убедлива
презентација што
ќе остане во
сеќавање.

Сигурно сте посакале да поседувате самодоверба и вештини за дa
направите презентација која ќе го привлече вниманието и почитта од
публиката? Доколку е така, тогаш имаме добри вести за вас.
Без разлика која е вашата професионална титула, сигурно доаѓа прилика
кога треба да презентирате информации пред останати. Без разлика
дали презентирате пред еден човек, пред мала група или поголем
аудиториум вашиот професинален кредибилитет се надградува секогаш
кога ги презентирате вашите идеи на начин што другите ги слушаат и
позитивно реагираат на нив.
ЦЕЛ НА ОБУКАТА
Обуката е дизајнирана да ги опфати клучните аспекти на еден успешен
презентациски настап. Учесниците ќе научат за различните техники и
методологии на подготвување на ефективен PowerPoint настап и
успешни демонстрации на бизнис планови; начините на комуникација и
нивното правилно користење (вербална, невербална, вокална,
визуелна), улогата на говорот на телото во спроведување на успешна
презентација, давање конструктивна фидбек комуникација, правилно
управување со времето, алатките и техниките на презентација,
справување со трема и стрес и повеќе.
МЕСТО И ДАТУМ
Бизнис Инкубатор – Битола (ул. Крушево бб)

1ви април (петок 15ч – 20ч) и 2ри април (сабота 10ч – 17ч)
ГЛАВЕН ОБУЧУВАЧ
Виолета Николова Манчевска, Конслутант специјалист MBA, Institute
Universitat Kurt Bosch, Switzerland Сертифициран AchieveGlobal тренер и
консултант. Експертиза во областа на лидерство, продажба и маркетинг,
управување со промени и организациско однесување.

Резервирајте си место уште денес на 047/23 67 63 за обуката која ќе ви
помогне да ја ширите вашата идеја моќно и убедливо, со едноставно
пополнување на електронската пријава на www.bscbitola.org или
испратете ни eмаил на j.stalevski@bscbitola.org

ЕВЕ ШТО ЌЕ НАУЧИТЕ ОД
ОВАА ОБУКА:

1. Поставување на вистинските приоритети за секој презентациски
настап
2. Усвојување на потребните техники и вештини
3. Способност за поефективно пренесување на пораката
4. Стекнување на самодоверба за ефективен презентациски настап
5. Развивање на способност за давање на конструктивен фидбек
6. Вовед кон способноста за читање на невербалните сигнали на
аудиториумот
7. Обраќање на внимание на сопствениот говор на телото и неговата
усогласеност со главната порака на презентацијата
8. Техники за избегнување на негативните ефекти од прекумерна
трема и стрес за време на презентацијата
9. Важноста од “играње на улогата”, стекнување на искуство со
конкретни примери за демонстрација на бизнис планови

ДЕН 1 ... (01 април 2011) 15ч – 20ч
• Одредување цели на успешна презентација
• Методологија на ефективна презентација
• Говор и изглед и нивно правилно користење
• Техники за справување со нервоза и стрес
• Интеракција со аудиториумот: техники и вежби во група

ДЕН 2 ... (02 април 2011) 10ч – 17ч

• Начини на комуникација (вербална, невербална, вокална, визуелна)
• Техники и вештини на комуникација и интеракција со аудиториумот

ПРОГРАМА НА ОБУКАТА

• Логистика и техники за успешна презентација

• Внатрешна и надворешна конструктивна фидбек комуникација
• Ефективно управување со времето на комуникација, презентација и демонстрација
• Важноста од “играње на улогата”, стекнување на искуство пред аудиториумот

НИЕ ДОАЃАМЕ КАЈ ВАС ...
Можеме да ја донесеме оваа обука директно во Вашата компанија. Да Ви
обезбедиме тренинг наменски скроен според Вашите потреби, Вашите
преферирани термини, или на било која тема за реализација на
компаниските цели. Без разлика дали имате 1 или 100 луѓе за тренинг ...
БСЦ Битола е одговорот. За комплетни информации јавете се на 047/23 67
63 и побарајте го секторот за обуки.

НАЧИН
НАрегистрација
РЕГИСТРАЦИЈА
Начин на

...
Надомест за учество на обука „Супериорни презентациски
вештини“ изнесува 1.200 денари по учесник.* Уплатата за
правни лица се врши со фактура, за физички лица преку
трансакциона сметка. Фондација БСЦ Битола не е даночен
обврзник.

Ве молиме, Вашето присуство да го потврдите со уплата** на
долната сметка најкасно 3 дена пред почетокот на обуката

Банкарски податоци:
Фондација Бизнис Старт ап Центар - Битола
Прокредит Банка АД Скопје , Македонија
Жиро сметка број: 380 67 696 450 01 18
Адреса:
Фондација Бизнис старт ап центар Битола
– Бизнис Инкубатор
Крушево бб, 7000 Битола
Република Македонија

5Пет
ЛЕСНИ
ЧЕКОРИ
лесни
чекориДА
даСЕ
се ПРИЈАВИТЕ
регистрирате
1. Телефонски
047/23 67 63
или 047/22 02 03

2. On-line
Пријавете се на нашата веб страна
www.bscbitola.org

3. Преку E-mail
j.stalevski@bscbitola.org
Прикачете ја пријавата за обуки

4. По факс
047/22 02 03
Испратете ни ја вашата пополнета
пријава за обуки

5. Директно во нашата
канцеларија
Бизнис Инкубатор
ул Крушево бб, 7000 Битола

Цел на дознака: Обука за презентациски вештини

* Цената на чинење на обуката е по учесник, во група од 15 лица. БСЦ Битола го задржува правото на
одложување и комбинирање на термините во случај на недоволно пријавени учесници. Во случај на поголем
број пријавени кандидати БСЦ Битола го применува принципот „first come – first served“ (прв дојден - прв
услужен).
** Во политиката на работа на БСЦ нема исклучоци при плаќањето на надоместок за учество доколку
лицето отсуствува на дел од обуката или е претставник од здружение на граѓани.
Без разлика на наичинот на регистрација, ве молиме реагирајте веднаш со уплаќање на котизацијата за
учество, бидејќи местата се ограничени. За откажувања и замени ве молиме почитувајте ги нашите
политики. Доколку ја откажете Вашата пријава 3 дена пред почетокот на обуката, ќе ви ги вратиме вашите
уплати со -10% задршка поради административни трошоци. После тој период вашата уплата е предмет на
целосна задршка со тоа што можете да ги искористите за следна обука по ваша желба. Исто така, имајте на
ум дека доколку се пријавите, и не го откажете навреме вашето место, сеуште сносите одговорност за
уплата. Замени за обуките се достапни во секое време.

“Оваа обука е овозможена благодарение на дарежливата поддршка на Американскиот народ преку
Американската агенција за меѓународен развој (USAID). Содржината е во одговорност на БСЦ Битола и
не ги одразува погледите на USAID и Владата на САД.“

