Técnicas de Apresentações e Comunicação
Quando realizamos uma apresentação, o que fazemos perante a assistência é tão importante como o que
dizemos. A assistência recebe informação das pistas visuais que lhe damos: o vestuário, as formas e modos, a
postura, o contacto visual e a expressão facial.
Neste programa consolidaremos, tanto as capacidades de comunicação, que nos ajudam e que temos de
dominar, no momento de enfrentar um grupo de pessoas ao apresentar um produto, serviço, proposta... como
o árduo trabalho de preparação necessário para uma boa apresentação.
Programa

• Avaliação das competências iniciais: como os outros nos veem e ouvem.
• Competências físicas: ferramentas que permitem controlar o nervosismo e inibição natural, para que
possamos pensar claramente e apresentar a nossa mensagem de forma dinâmica e espontânea.
• Planear a apresentação: saber analisar o público, evitando os erros que podem destruir a apresentação.
• Apresentar com auxiliares visuais: criar os auxiliares visuais que suportam a apresentação e apreender
técnicas que nos ajudam a apresentar cada detalhe com confiança e convicção.
Resultados

Data: 4 e 11 de maio
Horário: 09:00h às 17:30h com
Intervalo para Coffee-Break
Local: Instalações da Basilaris em São
Domingos de Rana - Cascais
Destinatários:
Profissionais com necessidade de
preparar e conduzir apresentações
profissionais.

Preço: 465,00€ + IVA
No preço acima indicado, estão incluídos os
Materiais do Participante (CADERNO DE
TREINO e FERRAMENTAS) com as respetivas
Licenças de Uso de Propriedade Intelectual
e Certificado de Presença na Sessão.

GARANTIA DE SATISFAÇÃO
BASILARIS

No final da sessão, os Participantes estarão aptos a:
• Controlar o seu nervosismo, permitindo-lhes transmitir as suas mensagens de forma clara, dinâmica e
Se não gostar, devolvemos o valor da
inscrição sem pedir explicações
espontânea
• Planear a sua apresentação, tendo em conta as necessidades dos ouvintes
Para se inscrever ou pedir mais
• Compreender a necessidade de formular uma declaração clara e concisa do objetivo
informações, clique aqui, ou
• Demonstrar várias técnicas de apresentação
contacte-nos através de:

basilaris@basilaris.com
214697973

.

