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Czar 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.

Referencje

Cele treningu:

• PRESENTATION SKILLS
Jak mówić żeby inni nas słuchali?

• WYSTĄPIENIE W WARUNKACH STRESU
Jak tworzyć pewność siebie?

• STORYTELLING W BIZNESIE
Jak trafiać do emocji/wyobraźni odbiorców?

Czego się nauczysz?

1. Co jest Twoją mocną stroną?
2. Jak profesjonalnie zachowywać się podczas wystąpienia?
3. Jak z zaangażowaniem mówić o Twoim projekcie biznesowym?
4. Jak obrazowo mówić o Twoim projekcie, czyli storytelling w praktyce biznesowej.
5. Jak tworzyć atmosferę do dyskusji i zadawać pytania odbiorcom podczas wystąpienia?
6. Technik radzenia sobie ze stresem.
7. Tworzenia relacji z odbiorcą podczas prezentacji.

Metodyka pracy:

LEARNING BY DOING
¾ objętości treningu zajmuje praktyka i ćwiczenia

WYSTĘPY PRZED GRUPĄ
7-9 ćwiczeń wykonywanych indywidualnie na stojąco przed innymi uczestnikami treningu w warunkach 
imitujących wystąpienie. M.in.. postawiony głos, akcentowanie, frazowanie, pauzowanie, mowa ciała, pierwsze 
wrażenie.

NAGRANIA KAMEROWE
Uczestnicy nagrywani są na kamerę. Nagrania wideo i nagrania dźwiękowe analizowane są przez trenera pod 
kątem indywidualnego potencjału uczestników.



 CZAR 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   
     

Dzień pierwszy

Twoja autoprezentacja?         09:30 – 13:00

•  Wizerunek i autoprezentacja.
•  Psychologia koloru.
•  Komunikacja podczas wystąpienia.

 Przygotuj swoją prezentację ? 13:30 – 16:30

•  Główna myśl Twojego wystąpienia.
 • Skrypt i główne zagadnienia prezentacji 
 • Materiały dla uczestników i budowanie prezentacji.

Dzień drugi

Opanuj emocje, kiedy zaczniesz mówić.       09:30 – 13:00

•   Sposoby opanowania emocji.
•   Ćwiczenia z głosem.
•   Opracowanie prezentacji uczestników

Trening wystąpień , ocena oraz informacja zwrotna         13:30 – 16:30   
 
•  Prezentacje uczestników.  
•  Analiza wystąpień.
•  Informacja zwrotna dla uczestnika.
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    TRENER

Marcin Roczniak

Marcin Roczniak - Trener Sprzedaży z doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą oraz 
szkoleniem trenerów wewnętrznych. Swoje doświadczenie zdobywał jako Trener oraz 
Menager w Vistula Group S.A. Ekspert w zakresie wizerunku, autoprezentacji oraz wystąpień 
publicznych.

Działa z wizją celu i konsekwentnie realizujący założenia biznesowe. Skoncentrowany na 
realizacji celów. Wykazujący się dużą kreatywnością i skutecznością w działaniu. Posiadający 
rozwinięte umiejętności budowania relacji biznesowych i współpracy wewnątrz organizacji z 
zachowaniem najwyższych standardów.

Kluczowe Osiągnięcia managerskie: 

• Obsługa Reprezentacji Polski w piłce nożnej na Euro 2016;
• Obsługa Klientów VIP oraz firm i instytucji;
• Prezentacje z wizerunku biznesowego na znaczących imprezach rangi    
 ogólnokrajowej;
• Współpraca z kluczowymi klientami biznesowymi
• Konsultacje i doradztwo stylistyczne dla klientów VIP.

Kluczowe Osiągnięcia Trenerskie: 

• Prowadzenie warsztatów z wystąpień publicznych oraz wizerunku w biznesie
• Kształcenie wrażliwości stylistycznej/modowej oraz sprzedażowej dla Trenerów;
• Wykształcenie profesjonalnych postaw sprzedażowych dla Doradców    
 poszczególnych marek;
• Zbudowanie wrażliwości eleganckiej sprzedaży z uwzględnieniem profesjonalnej   
 obsługi;
• Kreowanie biznesowych postaw zgodnie z aktualnymi standardami profesjonalnej  
 obsługi.

Prywatnie miłośnik psychologii i karate.  


