
OBJETIVOS
•  Desenvolver um estilo de comunicação pessoal eficaz
•  Conseguir maior impacto durante uma apresentação
    e na interação com um grupo de pessoas
•  Adquirir instrumentos para a gestão das adversidades
    durante uma apresentação ou debate com um grupo
    de pessoas 
•  Estruturar os conceitos de uma apresentação

RESULTADOS
   •  Maior conscientização dos estilos e

    preferências de comunicação pessoal
•  Capacidade aprimorada de fazer a leitura
    de um público-alvo e ajustar a abordagem
    de apresentação
•  Aumento da capacidade de influenciar e
    administrar debates contraditórios ou
    não em apresentações
•  Maior conforto e aumento nos níveis de
    confiança ao se comunicar em público

  

  

  

METODOLOGIA
Durante o treinamento os participantes conhecem os
conceitos de uma apresentação eficaz.
Um projeto vai sendo construído e apresentado ao grupo
participante.
A cada fase, recebem feedbacks de desenvolvimento para
o roteiro, parte visual e postura do apresentador
No final conduzem um debate onde são submetidos a
situações adversas que devem gerir para obter o melhor
resultado em suas apresentações.
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APRESENTADOR

O poder de influenciar e 
falar em público   

Técnicas de Apresentação  

Comunicar-se eficazmente com um público pequeno ou grande é uma habilidade vital
no mundo corporativo. A Dynargie auxilia o participante a construir confiança e eficácia,
treinando a leitura do público e ajustando a abordagem de apresentação para maximizar
sua influência.

OS PARTICIPANTES ESTARÃO APTOS A:



PROCESSO

O Programa Técnicas de Apresentação é um programa de 2 dias, conduzido por um ou dois consultores, dependendo
das necessidades do grupo. Indicado para até 15 participantes.

www.dynargie.com.br

  

  

  

 

•  Quais os objetivos de uma Apresentação?

•  Quais as condições de sucesso de uma apresentação?

•  Como estruturar uma apresentação?

•  Quais os fatores críticos de sucesso de uma apresentação?

•  Qual o papel e as qualidades de um apresentador?

•  Como manter a atenção do público

•  Como maximizar os aspectos verbais e não verbais durante

    uma apresentação?

•  Como lidar com interrupções e agir com cada um no grupo?

•  Como identificar e administrar os diferentes perfis e motivações

    dos participantes?

•  Como agir diante de um debate contraditório? Superar adversidades

    e pressões?

•  Como administrar e influenciar uma discussão final.

  

 

 

 

  

 

 

CONTEÚDO DO PROGRAMA
Módulo 1 & Módulo 2 
Estruturação e Preparação

de uma Apresentação 
 

Módulo 3 
Objetivos da Apresentação 

Módulo 4 
Fazendo uma apresentação

Módulo 5 
Compreendendo as

expectativas do público 
 

Longevidade:

Inclui a entrega de Manual digital de Técnicas de Apresentação 

PORQUE ESCOLHER A DYNARGIE

SOBRE
Fundada na Suíça em 1982, a Dynargie é uma consultoria internacional de treinamento e desenvolvimento,
com uma gestão dinâmica dedicada a influenciar e gerenciar mudanças positivas em pessoas e organizações.
Operamos em diversas culturas com método exclusivo que apoia programas ministrados por uma equipe
multidisciplinar, ajudando a transformar desafios em resultados e tornar pessoas e empresas mais produtivos.

 Qualidade: nossos programas são consistentemente bem avaliados pelos participantes e clientes

 Experiência: nossos consultores certificados têm mais de 15 anos de experiência profissional

 Longevidade: 75% dos nossos consultores ficam conosco por 5 anos ou mais

 Visão internacional: a Dynargie está presente em 13 países e em 3 continentes


