Wrażenie i obecność
Cele seminarium
Charyzma, siła sugestii i wydajność zorientowana na wyniki to klucze do
sukcesu najlepszych osób. Menedżerowie uczą się na tym szkoleniu,
aby wywoływać entuzjazm, zwracać na siebie uwagę i sprawiać, że
będą one przydatne w praktyce. Nauczane metody pochodzą z praktyki
najwyższej klasy magów i mogą być wykorzystywane bezpośrednio
przez uczestników.
Treść programu
Fascynacja tajemnicą
Jak możesz przyciągnąć uwagę?
Jak możesz zwrócić na siebie uwagę?
Werbalne i niewerbalne metody kierowania
Sposoby na optymalizację osobistej charyzmy
Techniki wpływu - Jak wywoływać współczucie?
Przekształcenie współczucia w korzyści
Pokonanie strachu przed sceną
Techniki rozrywki: Jak "przełamać lód"?
Suwerenność w radzeniu sobie z zaciemnieniami i blokadami
Podstawy praktyki w zakresie sugestii
Wprowadzenie do praktyki niewłaściwego przekierowania
Odczyt na zimno - sztuka perfekcyjnej obserwacji
Fascynujący projekt prezentacji
Jak kontrolujesz percepcję audytorium?
Odpowiedzialne postępowanie z "pięknym wyglądem"
NLP (programowanie neurolingwistyczne)

Seminarkooda
PE4011
Uczestnik
maksymalnie 9 Osoba
Czasy seminariów
1. Doba: 10:00 - 17:00
2. Doba: 09:00 - 16:00
Miejsce i daty
Münster
30.11.2020 – 01.12.2020
26.04.2021 – 27.04.2021
19.08.2021 – 20.08.2021
06.12.2021 – 07.12.2021
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.

Metodyka
Praca partnerska, informacje zwrotne od uczestników i trenerów,
konsultacje kolegialne, dyskusja w grupach, analiza zewnętrzna i
samoocena
Grupa docelowa
Szkolenie "Wrażenie i obecność" skierowane jest do specjalistów i
menedżerów z przedsiębiorstw różnej wielkości i z różnych branż, a
także przedstawicieli administracji publicznej.
Komentarze klientów
„Bardzo intensywne seminarium! Będę mógł wiele zabrać ze sobą na
trening.“
J. Hertling, Munich Re
„Szczególnie podobało mi się reagowanie na osobiste potrzeby!“
C. Hauer, Idee + Spiel Fördergemeinschaft GmbH & Co. KG
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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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