
Warsztat - Wystąpienia Publiczne 
dla praktyków 

Golden Floor Plaza
Warszawa, 22 - 23 maja. 

Warsztat

            Zgłoś swój udział już dziś!

      530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl

Magia Wystąpień

Są 4 główne powody, przez które ludzie nie występują. Jednym z nich jest fakt, 
że nie wiedzą w jaki sposób ułożyć prezentację tak, żeby przekazać maksymalną
ilość informacji w minimalnym czasie. Sporo osób jest ekspertem w swojej 
dziedzinie, chcą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym, jednak 
nie wiedzą jak to zrobić na najwyższym poziomie zrozumienia słuchaczy. 



 WARSZTAT

Jako pracownik korporacji uczestniczyłem w wielu tzw. szkoleniach miękkich. Zatem po szkoleniu 
„Magia Wystąpień” nie spodziewałem się niczego nowego. Ale już po pierwszych 5 minutach, 
wiedziałem, że to nie jest zwykłe szkolenie miękkie, Piotr świetnie wciąga w interakcję, angażuje 
uczestników do naturalnego wysiłku. Takie szkolenie może być nawet początkiem do zmiany 
osobowości.
       Wojciech Brewczyński, Warta S.A.
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Na szkoleniu przede wszystkim:

• dowiesz się, co się składa na przygotowanie do wystąpienia;
• pokonasz swoje ewentualne obawy przed wystąpieniami;
• poznasz metody radzenia sobie ze stresem;
• zapanujesz nad swoim ciałem i niekontrolowanymi gestami;
• poznasz tajemnice sukcesu wielkich mówców;

Program warsztatu:

1. BŁĘDY MÓWCÓW: 

• najczęstsze błędy prelegentów, 
• sposoby ich uniknięcia. 

2. TRUDNE SYTUACJE: 
• jakie mogą się pojawić podczas wystąpień, 
• jak można ich uniknąć.

3. TREMA: 
• skąd ona jest? 
• jak się jej pozbyć, lub z nią współpracować? 
• techniki wyciszające negatywne emocje; 
• warsztaty. 

4. AUTOPREZENTACJA: 
• wizerunek mówcy; 
• jak go wzmocnić? 
• postawa i odpowiednia komunikacja niewerbalna - warsztaty. 



MAGIA WYSTĄPIEŃ

Na początku grudnia miałem możliwość wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez BMS. Tematem naszego 
spotkania była „Magia wystąpień publicznych”
Liczyłem oczywiście, że szkolenie będzie w jakiejś mierze pomocne w moich wystąpieniach, ale…. Zasadniczo wiem już 
na tyle dużo, że wielu nowości nie oczekiwałem. Z niekłamaną radością mogę przyznać, że bardzo się pomyliłem. To 
najbardziej inspirujące i ciekawie spędzone 8 godzin wśród szkoleń w jakich miałem przyjemność uczestniczyć. Jak 
radzić sobie ze stresem, jak mówić aby nas słuchano, jaką postawę przyjąć podczas wystąpienia, mimika, gestykulacja, 
najnowsze trendy w przygotowywaniu prezentacji i wiele innych tematów. Do tego bardzo profesjonalny prowadzący 
merytoryczny i świetna obsługa szkolenia. Po prawie ośmiu godzinach wytężonej pracy w bardzo kameralnej grupie 
współuczestników, żal było wychodzić. Bardzo polecam!
          Mariusz Kłosowski, Gothaer   

5. EMISJA GŁOSU: 
• oddech, jako kluczowy czynnik,
• ćwiczenia wzmacniające głos mówcy – warsztaty. 

6. PRZEMÓWIENIE: 
• omówienie przygotowania do przemówienia;
• sposoby przygotowania mówcy – warsztaty; 
• wystąpienia indywidualne – warsztaty; 
• omówienie indywidualne scen i wskazówki dla uczestnika. 

Po każdym etapie trener przeprowadzi podsumowanie oraz udzieli wskazówki uczestnikom. Przy wystąpieniach 
uczestników, trener wskazuje pozytywne cechy indywidualne uczestnika, oraz wskazuje jakie należy wdrożyć 
ćwiczenia i zachowania, by poprawić jakość wystąpień.

Szkolenie jest dedykowane dla:

• handlowców prezentujących swoje produkty;
• specjalistów chcących przekazywać swoją wiedzę innym;
• liderów, prowadzących prezentacje/szkolenia dla swoich zespołów;
• osób występujących na scenie : eventy, prezentacje, konferencje;
• menedżerów;
• trenerów chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Czas trwania warsztatów 16 godzin. W związku z tym, że zależy nam na przekazaniu całej wiedzy godziny szkolenia 
mogą ulec wydłużeniu.



BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
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    TRENER

Andrzej Różański

Jest Trenerem Wystąpień Publicznych i praktykiem biznesu, ekspertem pracującym z pasją, entuzjazmem oraz 
poczuciem humoru. 

Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie wystąpień publicznych, przemawiania, autoprezentacji, mowy ciała oraz 
trenerskich. Swoje autorskie szkolenia opiera o kilkunastoletnie doświadczenia biznesowe (przedsiębiorca) oraz 
handlowe, gdzie pracę swoją rozpoczynał od stanowisk konsultanta, by piąć sie po szczeblach i awansować "za wyniki" 
oraz dobrą komunikację z zespołami do stanowisk dyrektorskich. 

Przeprowadził ponad 3550 godzin szkoleń dbając o komfort uczestnikow szkoleń, oraz nabycie przez nich 
umiejetności praktycznych. 

Jest autorem bloga Poradnik mówcy.


