


Czy chcesz, aby twój międzynarodowy zespół
prezentował się przed kamerą z wysokim poziomem

zaangażowania i pewności siebie?



Prezentacja przed kamerą stała się biznesową linią ratowniczą i nowym standardem. Niezależnie od tego, czy chodzi 
o zoom, czy wideo marketingowe, posiadanie umiejętności ufnego i pozytywnego prezentowania, mówienia 
lub przeprowadzania wywiadów przed kamerą jest koniecznością.

Rozwijanie umiejętności prezentacji przed kamerą znacznie zwiększy wpływ twojej firmy na odbiorców online. Członkowie
zespołu poczują się pewnie w komunikowaniu się z łatwością i przejrzystością, aby budować lepsze relacje z klientami 
i współpracownikami. Dodatkowo Wasz przekaz i wideo nabiorą wiarygodności i nowego poziomu zaangażowania 
w prezentacje i wydarzenia online. 



Główne cele warsztatu:

Pokonanie tremy
Nasza technika zapewnia doświadczenie i narzędzia do relaksu,
zabawy i jasnego i pewnego komunikowania się. Naucz się
mówić autentycznie i przyjąć swój naturalny styl. 
 
Zbudowanie marki firmy i marki osobistej, których warto
słuchać
Angażuj się ze swoimi współpracownikami i klientami 
w autentyczny i angażujący sposób, aby upewnić się, że marka
firmy, a również osobista marka jest godna zaufania, szanowana
i jest prawdziwym odbiciem zawodowego “ja” członków zespołu. 

Tworzenie bardziej angażujących filmów z wydarzeń online
Niezależnie od tego, czy tworzysz wideo do prezentacji w pracy,
treści w mediach społecznościowych, wideo dla dużych
wydarzeń firmowych czy regularnych spotkań online, damy ci
umiejętności, dzięki którym ludzie będą słuchać i łączyć się z tym,
co masz do powiedzenia. 



Podczas tych 8-godzinnych warsztatów poznasz praktyczne techniki
wystąpień przed kamerą, które są specjalnie dostosowane do
profesjonalistów z korporacji i biznesu z międzynarodowych zespołów.  

Warsztaty prowadzone są w języku angielskim i polskim.

Pracujemy w oparciu o aktualny poziom doświadczenia Twojego zespołu,
aby poszerzyć zestaw umiejętności i zwiększyć pewność siebie wszystkich
uczestników przed kamerą.

Ostatecznie otrzymasz pomocne i praktyczne narzędzia i wskazówki, 
jak pracować przed kamerą, ukierunkowane na konkretne elementy, 
takie jak pokonanie tremy, radzenie sobie z postawą i gestami, kontakt 
z wirtualną publicznością, wzmocnienie głosu, poziom energii 
i zaangażowania.

Sesja dostosowana jest do potrzeb Twojej organizacji. Przed szkoleniem
porozmawiamy o kompetencjach zespołu, celach lub prezentacji, i
zaplanujemy wspólnie szczegóły „Present on camera with confidence” 
dla swojej firmy.



Trener:
Lana Ivanova - coach komunikacji, mentor
prelegentów TEDx, trenere EdisonTeam.pl
z 10-letnim doświadczeniem konsultingowym 
w różnych krajach.

Specjalizuję się w wystąpieniach publicznych 
w różnych obszarach, przełamywaniu barier 
w posługiwaniu się językami obcymi oraz
zarządzaniu zmianą poprzez budowanie
komplementarnych zespołów.


