
 

 

 

Wystąpienia Publiczne 

 

Cokolwiek robisz…. czymkolwiek się zajmujesz … Czy to będzie wystąpienie z ofertą, czy powiedzenie 

czegoś do większej grupy ludzi… rozmowa kwalifikacyjna… czy może chcesz powiedzieć o swoim programie 

albo stanowisku i przekonać do niego Twoich słuchaczy- zawsze coś prezentujesz.  

Pamiętasz taki moment, kiedy jesteś świetnie przygotowany , a tu stres Cię dopada , sucho w gardle, pocą 

się dłonie, ścisk w żołądku i nic nie jesteś w stanie powiedzieć , a wszyscy czekają…  

W Twojej głowie pojawia się obrazek jakby wszyscy chcieli Cię zjeść, przecież doskonale wiesz co sobie teraz 

myślą, bo Ty nie możesz wydobyć z siebie nawet jednego słowa, albo zapominasz, co miałeś powiedzieć ….a 

Twój głos mówi do Ciebie – „i co teraz? wiedziałem, że tak będzie”. A gdybyś podszedł na luzie, w pełnym 

spokoju i spójności , tak, że Twoje wystąpienie czy prezentacja będzie pamiętana jeszcze bardzo długo.  

 

Czego się nauczysz na tym szkoleniu:  

• Zapanujesz nad stresem i będziesz robił doskonale wystąpienia tak, żeby Cię słuchali. To 

naprawdę proste, koniec z tremą.  

• Będziesz wyluzowany i bardzo spójny.  

• Zareagujesz na każdy stan i zachowanie grupy.  

• Pozbędziesz się negatywnych dialogów wewnętrznych, które staną się Twoimi 
sprzymierzeńcami.  

• Zbudujesz w słuchaczach poczucie spokoju i bezpieczeństwa na przyszłość.  

• Poznasz siłę i magię swojego głosu, jak stosować pauzy, modulację tak, żeby prosili o więcej.  

• Nauczysz się wpływać na swoich słuchaczy tak, że będą przyjmowali to co mówisz i 

pokazujesz zupełnie nieświadomie, będziesz docierał wprost do nich, bo przecież 95 % 
informacji przyswajamy nieświadomie.  

• Właściwy sposób oddychania, gestykulowania, mówienia jest niezwykle ważny w każdej 

prezentacji – dowiedz się jak to robić tak, żeby Cię słuchali i nie chcieli żebyś przestał.  

• Twoje gesty staną się celowe i bardzo dokładne, tak aby zamiast Ci przeszkadzać, zaczęły 

być Twoim narzędziem.  

• Wywołasz stany emocjonalne w słuchaczach, takie jakich potrzebujesz, żeby oni mieli, 

poznasz kotwice – żeby stan się utrzymywał i był dostępny, kiedy go tylko potrzebujesz.  

• Zrobisz kilkanaście prezentacji, każda będzie nagrywana i od razu dostaniesz feedback, 

doświadczysz błyskawicznej zmiany i kiedy w ostatni dzień oglądając to co robiłeś przy 

swoim pierwszym występie zaczniesz się śmiać.  

• Przy każdym następnym występie będziesz dokładał nowe umiejętności, tak, żeby wszystko 

stało się spójną całością.  

• Poradzisz sobie z trudnymi uczestnikami, nauczysz się wykorzystywać dystraktory. Nauczysz 
się reagować błyskawicznie, kiedy ktoś zaczyna gadać, spóźnia się.  



 

 

• Obejmiesz gestem i słowem całą grupę i nie będzie znaczenia czy słuchają Cię cztery osoby 

czy czterysta, zawsze będziesz gotowy.  

 

Kto będzie Twoim Trenerem?  

Międzynarodowy trener z Society of NLP Certyfikowany przez Richarda Bandlera – twórcę NLP. Dzięki 

temu wiesz, że dostaniesz światową jakość – to zobowiązuje i na to zasługujesz. Międzynarodowy Trener 

Transforming Communication– Certyfikowany przez Richarda Bolstada – twórcę tej metody, żeby 

komunikacja była czysta i spójna, metody z najwyższej półki.  

Szkolił między innymi firmy: Coca – cola, Great Open House, Hestia, Media Markt, Polkomtel (Plus 

GSM), Saturn Media, Questus, UPC, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, Żagiel S.A.  

Prowadzi szkolenia Praktyk NLP i Master NLP (zakończone międzynarodowym certyfikatem 

podpisanym przez Richarda Bandlera), Transforming Communication (kończące się międzynarodowym 

certyfikatem) wystąpienia publiczne i prezentacja, motywacja , pozbywanie się stresu, rozwój osobisty, 

wywieranie wpływu, sprzedaż, a także coachingi biznesowe i terapeutyczne. 

 

W przypadku pytań lub prośby o przygotowanie szczegółowej oferty prosimy  

o kontakt e-mailowy biuro@chillievent.pl  lub telefoniczny (42) 684 00 95. 

  


