
Programe Deschise de Training  
  pentru Creşterea Performanţelor 

 
 

 
0722 260 158         www.gemba.ro             Calea Serban Voda 282 
doru.curteanu@gemba.ro       www.teambuilder.ro   Sector 4, Bucuresti 
 

PREZENTĂRI CU IMPACT 
  

DESCRIERE  

Acest program vă va ajuta să obţineţi un 
impact mai puternic prin prezentările pe 
care le faceţi în faţa clienţilor, 
partenerilor de afaceri, a echipei pe 
care o conduceţi, colegilor sau conducerii 
companiei.  

Prin impact înţelegem determinarea 
celor care vă urmăresc prezentarea să 
adopte un anumit curs de acţiune în 
direcţia pe care o doriţi, fie că este 
vorba de a cumpăra produsele sau 
serviciile voastre sau de a pune în 
practică ideile pe care le aveţi. 

Programul este practic şi interactiv: veţi 
afla secretele prezentărilor care produc 
impactul dorit şi apoi le veţi aplica în 
propriile voastre prezentări. Beneficiind 
atât de video-feedback cât şi de 
feedback din partea trainerului veţi reuşi 
să vă îmbunătăţiţi semnificativ abilităţile 
de prezentare. 

 

 

CONŢINUT 

Introducere: Exerciţiu creativ de 
prezentare a participanţilor; 
Prezentarea trainerului într-un mod care 
ilustrează principiile, abilităţile şi 
tehnicile care vor fi învăţate în cadrul 
programului 

Să învăţăm din eşecuri: Ce anume face 
ca o prezentare să fie proastă? Ce ne 
supără la prezentări şi la cei care 
prezintă? 

Prezentări cu impact: Semnificaţie, 
Structură, Simplitate, Repetiţie; Conţinut 
intersant, Design sexy şi Interactivitate 

Semnificaţie: Cercetarea publicului, 
Stabilirea unui scop orientat spre 
acţiune, Alinierea conţinutului mesajului cu 
scopul, Cum îţi vei atrage publicul: Ciclul 
Semnificaţie-Pasiune-Atenţie-Acţiune   

Structură: Convingătoare, Memorabilă, 
Scalabilă; Regula de 3; Tehnica Podul; 
Tipuri de structuri: cronologică, 
jurnalistică, poveste, tematică, problemă-
soluţie, cauză-efect 

Simplitate: Folosirea imaginilor, 
fonturilor, culorilor şi textului în 
PowerPoint pentru obţinerea impactului 
dorit; Greşeli de evitat în folosirea 
PowerPoint; Alte sfaturi tehnice 

Repetiţie: Folosirea vocii şi a limbajului 
corpului, Exersarea susţinerii prezentării, 
Obţinerea de feedback, Verificarea sălii 
şi echipamentului  

Prezentări extraordinare: Analizarea 
unor discursuri/prezentări celebre 

Plan personal de dezvoltare: Pe baza 
sesiunii de video-feedback 
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DATE DERULARE  

Durata: 1 zi 

Serii: 13 Iunie şi 7 Noiembrie 2009 

DATE LIMITĂ DE ÎNSCRIERE 

1 Iunie şi 26 Octombrie 2009 

LOCUL 

Bucureşti, Centrul de Conferinţe 
UZINEXPORT, Bd. Iancu de Hunedoara 
6-8 (vis-a-vis de clădirea Guvernului din 
Piaţa Victoriei) 

STRUCTURA ZILEI DE TRAINING 

9.30 – 11.00 – Sesiune training 

11.00 – 11.15 – Pauza de cafea 

11.15 – 12.45 – Sesiune training 

12.45 – 13.15 – Dejun 

13.15 – 14.45 – Sesiune training 

14.45 – 15.00 – Pauza de cafea 

15.00 – 16.30 – Sesiune training 

INVESTIŢIE  

500 RON + TVA (19%) / participant 

Include: suport de curs, handout-uri, 
video training, caiete de lucru, 
certificat/diplomă de participare, 
pauzele de cafea, mesele de prânz 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOUNTURI 

- 3% pentru înscrierea a 2 participanţi 

- 5% pentru înscrierea a mai mult de 3 
participanţi  

- 7% pentru cei care au participat în 
anul curent la un alt program de training 
din cadrul Academiei 

Discount-urile sunt cumulative! 

ÎNSCRIERE 

1. Descărcaţi Formularul de înscriere 
corespunzător acestui program de la 
www.gemba.ro/cursuri_deschise.html  

2. Completaţi Formularul de înscriere şi 
trimiteţi-l prin e-mail la 
doru.curteanu@gemba.ro  

INFORMAŢII 

021 337 13 77 

0722 260 158 

http://www.gemba.ro/cursuri_deschise.html
mailto:doru.curteanu@gemba.ro

