Wideo i rozmowy konferencyjne
Komunikacja w sieci

Seminarkooda

Cele seminarium

KOM1006

Smartfon i wideokonferencje w coraz większym stopniu zastępują
konwencjonalne prezentacje. Podczas seminarium dowiesz się, jak
prowadzić, moderować i doskonalić wirtualne konferencje i prezentacje.
Nauczysz się, w jaki sposób możesz zrekompensować swój osobisty
wygląd, używając głosu i, w razie potrzeby, mowę ciała.

Uczestnik

Treść programu
Co odróżnia spotkania internetowe od spotkań twarzą w twarz?
Organizacja - co należy wziąć pod uwagę?
Formułowanie wymagań technicznych
Wykonanie "próby"
Otwarcie: Jakie są główne tematy do rozważenia?
Agenda dotycząca rozmowy/prezentacji
Zapewnienie uwagi: "sprawdzanie" - jako technika
kompensująca brakujące informacje zwrotne od partnerów
rozmowy
Świadome posługiwanie się głosem i językiem
Ukierunkowane prowadzenie i kontrola wzroku
Określenie struktury prezentacji
Sformułowanie kluczowych aspektów
Techniki rozpoczynania dyskusji
Techniki moderowania online - jakie są możliwości?
Jak sprawić, by słuchacze stali się uczestnikami!
"Ustanowienie "zasad
Podsumowanie wyników dyskusji
Pomoc w praktycznym wdrażaniu i przykłady praktyczne
Metodyka

maksymalnie 9 Osoba
Czasy seminariów
1. Doba: 10:00 - 17:00
2. Doba: 09:00 - 16:00
Miejsce i daty
Webinar
30.11.2020 – 01.12.2020
25.02.2021 – 26.02.2021
06.09.2021 – 07.09.2021
Münster
30.11.2020 – 01.12.2020
17.05.2021 – 18.05.2021
22.11.2021 – 23.11.2021
Opłata za seminarium
980,00 € (plus VAT)
1.136,80 € (w tym podatek
VAT)
W cenie: dokumentacja,
zaświadczenie o uczestnictwie,
przerwy na lunch i kawę.

Interaktywna i zorientowana na doświadczenie wymiana, dyskusja
oparta na praktycznych przykładach, przykłady wideo, ćwiczenia z
indywidualnym sprzężeniem zwrotnym, symulacja rozmowy, analiza
zewnętrzna i samoocena.
Grupa docelowa
Seminarium "Wideo i rozmowy konferencyjne" skierowane jest do
wszystkich, którzy organizują lub uczestniczą w konferencjach
telefonicznych, wideokonferencyjnych lub innego rodzaju spotkaniach
internetowych.
Komentarze klientów
„Kompetencje techniczne prowadzącego seminarium bardzo mnie
przekonały.“
S. Lohmöller, Esri Deutschland GmbH
„Szczególnie podobała mi się swobodna atmosfera, dyskusja nad
pytaniami osobistymi i orientacja na uczestnictwo.“
T. Brüning-Deckers, perbit Software GmbH
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❏ Ja, ich/wir buche(n) folgendes Seminar:

Seminartitel
Termin

Seminarort

1. Teilnehmer/in

Funktion

E-Mail

2. Teilnehmer/in

Funktion

E-Mail

❏ Ja, ich/wir buche(n) das Aufbauseminar gleich mit:

Titel
Termin

Ort

1. Teilnehmer/in

Funktion

E-Mail

2. Teilnehmer/in

Funktion

E-Mail

❏ Rechnungsanschrift

Firma

Ansprechpartner

Funktion

Abteilung

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

E-Mail

Datum/Unterschrift
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