
INTENZIVNÍ ZÁŽITKOVÝ KURZ 

PPRREEZZEENNTTAAČČNNÍÍ  

DDOOVVEEDDNNOOSSTTII  JJIINNAAKK  
 
 
 
 
 
 

KDY: 

2. –  3. listopadu 2011  
od 9:00 do 16:30 hodin po oba dny 

 

KDE: 

Praha 5, Karlštejnská 30 
 

CENA: 

Kč 7.900,- + 20 % DPH  
(Kč 9.480,- vč. celodenního občerstvení, pracovních textů, 

certifikátu o absolvování kurzu a DPH)  
 

CO SE DOZVÍTE A NAUČÍTE? 
 Jak na to, abyste aplikovali všechny Vám už 

známé prezentační dovednosti a techniky    
 Jak bojovat s trémou a stresem 
 Jak se soustředit na to, co je opravdu 

důležité 
 Co a jak mi funguje a čím mohu sám sebe 

podpořit 
 Jak dosahovat pokroku a mít z něj radost 

OBSAH DVOUDENNÍHO KURZU: 
 ABCD dobré prezentace 
 Principy přirozeného učení a 

sebehodnocení, proč se nám někdy nedaří 
 Respekt k individualitě a nacházení nových 

řešení 
 Principy vnímání a zásady ovlivňování 
 Co nám brání a co naopak pomáhá?   
 Best Practice, videotrénink, praktická cvičení                               
 Moje ideální prezentace 
 Individuální konzultace a koučink 

 

PRO KOHO JE 
KURZ VHODNÝ?  
Pro všechny, kteří 
prezentují a potřebují 
zaujmout, přesvědčit a ovlivnit své posluchače. 
Pro ty, kteří již  absolvovali kurzy prezentač-
ních  dovedností a cítí, že to stále není ono … 
 

Pro Vás, kteří víte: 
 čeho chcete dosáhnout 
 jaké své silné stránky můžete využít 
 co Vám doposud bránilo v pokroku 
 co Vám bude fungovat nejlépe 

 

LEKTORKY: 
Ing. Irena ŠTĚPÁNOVÁ   

 Lektorka a kouč s dlouholetou praxí v HR.  
7 let pracuje ve vzdělávání dospělých.  

Bc. Lucie LAMLOVÁ 
 Lektorka měkkých dovedností, která se 

specializuje na prezentační dovednosti 
v českém i anglickém jazyce. 11 let praxe 
ve vzdělávání dospělých. 

 
 

 
 
 
  
 
 

 

 
PODNIKATELSKÝ INSTITUT 

PYRAMIDA, s.r.o. 
 
 

 

KONTAKT: 
Karlštejnská 30, 158 00  Praha 5 
Tel.: 251 611 455, 739 571 753 

www.pyramidasro.cz 
E-mail: institut@pyramidasro.cz    

 
 

PŘIHLÁŠKY: 
Přihlášky na dvoudenní zážitkový kurz 
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JINAK posílejte 
e-mailem nebo poštou. Na výše uvedených 
telefonních číslech také získáte bližší 
informace o kurzu a aktuálních slevách. 
Všem zájemcům a přihlášeným předem 
zašleme prezentační materiály s představe-
ním a popisem dvoudenního programu.  
Trénink PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI JINAK 
můžeme pro Vaši společnost realizovat také 
„na míru“, v češtině nebo v angličtině.  

KONTAKTUJTE NÁS. 


