Školíme inak.

SpeakUP
Rečnícky tréning
Katky Kovalčíkovej

BIZNIS S POZORNOSŤOU
Mám pre vás dve správy. Jednu zlú a jednu dobrú.

Tá zlá je, že
NEMÁTE
NÁROK NA
POZORNOSŤ.

Nemôžeme si nárokovovať pozornosť
ľudí len za to, že rozprávame. Áno,
hovorí sa, že je to prejav slušnosti,
zdvorilosti a dobrej výchovy, ak
počúvame, keď niekto niečo hovorí.
Ale to asi nie je ten typ pozornosti,
ktorý chcete.
Tipujem, že stojíte o to, aby vás ľudia
počúvali, lebo chcú. Lebo ich úprimne
zaujíma, čo hovoríte. Baví ich to.

Predstavte si, že pozornosť je ako
peniaze. Máme jej obmedzené množstvo.
Keď ju niekde použijeme, inde nám bude
chýbať. V angličtine je výraz pay attention
- doslovný preklad by mohol byť platiť
pozornosťou. To je celkom presné.
Predstavte si, že ľudia platia svojou
pozornosťou za to, čo hovoríte. Ak im to
nepríde dosť zaujímavé alebo hodnotné,
prestanú platiť svojou pozornosťou vám
a presmerujú svoje zdroje na iné témy
(emaily, facebooky, čo s deťmi
cez víkend...).

A tu prichádza
tá dobrá správa.
POZORNOSŤ
SI MÔŽEME
ZASLÚŽIŤ.

Otázka potom je: Ako si pripraviť prezentáciu tak, aby mi ľudia slobodne,
ochotne a radi platili svojou pozornosťou? A ktoré chyby moju prezentáciu
predražujú natoľko, že sa im to už neoplatí počúvať?

A o tom je SpeakUP.

Schopnosť pútavo prezentovať zlepšuje vnímanie značky,
zefektívňuje aj internú komunikáciu a zvyšuje predaje.

VEDENIE SA
ZVYKNE PÝTAŤ
ROZHODUJÚCE
OTÁZKY

Ako zlepším zrozumiteľnosť komunikácie vo firme, aby
som dosiahol požadované výsledky rýchlejšie?
Ako lepšie odkomunikujem hodnotu našim súčasným a
potenciálnym klientom, aby som zvýšil predaj?
Ako zlepším líderské zručnosti našich manažérov, aby boli
schopní udržať nadšenie vo svojich tímoch?

70%

zamestnancov, ktorí prezentujú, súhlasí, že prezentačné
zručnosti sú základom pre ich úspech v práci.

63%

ľudí na rozhodujúcich pozíciách hovorí, že ich rozhodnutie
nakúpiť závisí od presvedčivosti predajnej prezentácie.

#1

je umiestnenie strachu z vystupovania na verejnosti medzi
všetkými strachmi. Aj strach z vlastnej smrti je až za ním. :)

„Každá interakcia s Vašim tímom, partnermi a klientami je prezentácia od tej za konferenčným stolom až po telefonát.“
Následky slabých prezentačných zručností:

1. Strata
predajov

2. Neefektivita
prevádzky

3. Zničenie
reputácie

Slabé prezentačné zručnosti sú drahé.

REČNÍCKY TRÉNING

WWW.SILNYRECNIK.SK
CIEĽOM SPEAKUP-U JE

ABY KAŽDÝ ODIŠIEL AKO
SILNEJŠÍ REČNÍK.
(BEZ OHĽADU NA TO, AKÉ DOBRÉ BOLI JEHO REČNÍCKE ZRUČNOSTI
PRED TRÉNINGOM)
ODPORÚČAJÚ:

SPEAKUP =

20% OVERENÉHO KNOW-HOW
80% PRAXE

PRAKTICKÉ
UČENIE
=
ZRÝCHLENÉ
UČENIE
VĎAKA PRAXI

KONEČNE NEBUDÚ VAŠI ĽUDIA VIDIEŤ VZDELÁVANIE
AKO NEPRÍJEMNÚ POVINNOSŤ.
SPEAKUP BUDÚ VNÍMAŤ AKO ZA ODMENU.

„Milujem SpeakUP.
Je to úžasný motivačný zážitok, ako sa stať
rečníkom.Celý priebeh bol náročný, plný
emócii a predovšetkým profesionálny.
Tréneri mi pomohli odstrániť problémy ako
trasenie hlasu, strach pred publikom,
pomohli mi vyjadriť sa jasne a presvedčivo.
Odporúčam ho všetkým. A viete, čo som
získala? Sebadôveru.“
Silvia Koudelová (38), sales
project manager

„Bol som už na
nejednom tréningu,
ale toto je z úplne inej
planéty. Na svetovej
úrovni. Toto sa ani
nedá opísať, toto sa
musí zažiť!“
Peter Žipaj (35),
CEO Sodexo

Matej Lisý (28), Managing
Director VoxTravel

REFERENCIE

„Presvedčili ste ma,
že neexistuje človek,
ktorého by ste nenaučili
vystupovať
na verejnosti a dať
zo seba sto percent.“
Bohuš Mišovic (34),
programátor

„Žiadne omáčky, žiadne
vykecávanie, čistá prax. To, kam
som sa ja a ostatní posunuli, je
neskutočné. Je jedno, na akom leveli
sa momentálne nachádzate,
definitívne vás to posunie o pár
priečok vyššie. SpeakUP je o super
ľuďoch, ktorí robia veci inak, než je
štandardné. Tím lektorov okolo Katky
je neskutočný a dáva do nás
maximum. Moje prezentácie a reči
budú odteraz vyzerať inak a už teraz
sa na to teším.“

„Najzaujímavejší tréning,
na akom som kedy bola.
Inšpiratívny, plný emócií
a praxe. Naučil ma nemať
trému a namiesto strachu
si prezentáciu užiť.“
Lucia Gálková (33),
manažérka v banke

NAŠE TRÉNINGY FUNGUJÚ.
Tradičné učenie
Na bežných školeniach sa účastníci učia najprv teóriu a techniky.
Počúvajú vysvetlenia o tom, ako ich používať v rôznych situáciách,
vyskúšajú si ich na ukážkových cvičeniach a diskutujú o tom, ako to
využiť v praxi.
Takéto učenie má veľmi obmedzenú efetívnosť, nakoľko je veľký
rozdiel medzi teoretickou znalosťou a reálnym používaním zručností.
To ľudí demotivuje a strácajú pozornosť. Školenie si iba odsedia.

Učenie
zážitkom

Učenie zážitkom
Študenti sú ihneď vystavení skúsenosti. Nervové dráhy, ktoré
podporujú učenie, sú aktivované okamžite, keď sa človek ocitne zočivoči zlyhaniu, strachu či zvedavosti v podporujúcom prostredí.
Skúsenosti, ktoré takto nadobudnú, sa zapíšu do mozgu oveľa hlbšie.

Medzinárodne overené know-how
Autorka tréningu, Katarína Kovalčíková, je úspešnou rečníčkou s
medzinárodnými skúsenosťami. Pravidelne vystupuje na konferenciách
doma aj v zahraničí. V roku 2011 získala titul európskej majsterky
v rečníckom prejave. Naši lektori vyhrali niekoľko medzinárodných
rečníckych súťaží v inšpiratívnych a humorných rečiach
a improvizáciách. Naše know-how funguje. Je overené praxou.
Psychologické skúsenosti
Profesionálni
Naši lektori majú skúsenosti s psychológiou človeka - niektorí majú
psychologické vzdelanie, iní skúsenosti s prístupom Carla Gustava lektori & skúsenosti
Junga, s encounterovými skupinami Carla Rogersa a so strategickou
v psychológii
intervenciou Tonyho Robbinsa. Vedia vytvoriť atmosféru, kde budete
chcieť rásť.
Skupinová spätná väzba
V realite je spätná väzba takmer nedostupná alebo veľmi
nečitateľná. Síce vidím, že som ľudí nezaujal, neviem však,
čo robím zle. U nás sa to dozviete - otvorene, narovinu celá
skupina pomenuje, kedy a prečo stratili pozornosť. Sami sa tak
učia, čo v prezentácii funguje a čo nie.

Ozajstný
feedback

Spätná väzba jeden-na-jedného
Na tréningu bude niekoľko blokov zameraných na dávanie spätnej
väzby jeden-na-jedného. Lektori majú vyhradený čas
na každého účastníka, aby sa mu venovali osobne a konzultovali
s ním jeho prejav.

REČNÍCKY TRÉNING

NAŠIM CIEĽOM JE

ABY KAŽDÝ ODIŠIEL
AKO LEPŠÍ REČNÍK!
(BEZ OHĽADU NA TO, AKÉ BOLI JEHO REČNÍCKE ZRUČNOSTI PRED TRÉNINGOM)

OBSAH TRÉNINGU
PRÍNOS TÉMY:
• Skvelé prezentačné zručnosti ako neférová konkurenčná výhoda
• Sebavedomá a autentická sebaprezentácia ako nevyhnutná zručnosť
pre každého lídra a pre všetkých, čo pracujú so zákazníkmi
NAUČÍTE SA:
• Získať pozornosť a udržať ju až do konca
• Navodiť pocit spojenia s publikom a získať si jeho dôveru
• Inšpirovať svojím príbehom
• Presvedčiť a motivovať k zmene
• Vytvoriť originálnu predajnú prezentáciu
• Využívať PowerPoint vo svoj prospech (inak vás zničí)
• Improvizovať (áno, dá sa to naučiť)
• Vysvetliť zložité témy jasne a efektívne
• Vyvolať interakciu a odpovedať na otázky publika
• Vysporiadať sa s námietkami a útokmi z publika
REČ TELA
• Ako stáť a hýbať sa na pódiu
• Čo s rukami? :)
• Hlasový tréning - aby váš hlas znel pevne,
silno a jasne
TRÉMA
• Nechceme vás jej zbaviť.
Využijete ju vo svoj prospech.

NÁŠ TÍM
Katarína Kovalčíková
Autorka tréningu SpeakUP, 2015
Európska víťazka medzinárodnej rečníckej súťaže Toastmasters, 2011
Pravidelná rečníčka na medzinárodných konferenciách v Bratislave, Prahe či Berlíne
Odtrénovala ~2,400 hodín SpeakUP tréningu
Konzultuje prezentácie pre CEOs, členov predstavenstva a vysoký manažment

"Dáva mi zmysel ísť až do hĺbky, nezastaviť sa na povrchu."

Veronika Kultanová
Ako trénerka odtrénovala ~2.900 ľudí za posledných 5 rokov
Trénovala vysoký & stredný manažment, korporátnych nováčikov a verejnosť
Výcvik zážitkovej pedagogiky, 2016, Česká republika
Divadelný tréning & herečka, 2017-2018
3. miesto v Európskej rečníckej súťaži, 2012, Nemecko

,,Garantujem zážitok. Som presvedčená, že je to najlepší spôsob, ako sa učiť."

Maroš Činčura
Študoval Diplomaciu a manažment v Bratislave, Paríži, Madride
Tréning Základných 100 strategických intervencií od Robbins-Madanesa, USA
Fúzie & Akvizície v Deloitte, Praha
Zakladateľ tech Start Up-u pre VC Fond, Praha
Vedie workshopy a moderuje konfereoncie v slovenčine aj angličtine

"Milujem, keď ľudia prekonávajú svoje očakávania."

NÁŠ TÍM

Eva Pavolková
Psychologička
5 rokov aktívneho vzdelávania sa v oblasti osobnostného rozvoja (worshopy, tréningy,
koučingový program)
Členka psychoterapeutickeho výcviku PCA (Carl Rogers)
Organizátorka, moderátorka, rečníčka na workshopoch zameraných na osobnostný
rozvoj

"Verím, že vďaka podpore je každý schopný napredovať a rásť".

Tono Kovalčík
Certifikovaný tréner Power Trainingu 2011
Firewalking master – sprievodca chodením po žeravom uhlí
Prezident klubu Slovenskí Toastmasters 2012
Člen dlhodobého psychoterapeutickeho výcviku PCA (Carl Rogers)
Výkonný riaditeľ spoločnosti StepChange
"Som presvedčený, že porozumieť sebe je kľúčom k slobode."

KONTAKTUJTE NÁS PRE VIAC INFORMÁCIÍ

email: katka.kovalcik@silnyrecnik.sk

tel.:+421 918 539 200

CENA TRÉNINGU

1870 € bez DPH
za deň

MOŽNÉ
TERMÍNY

2200 € bez DPH, ak
tréning prebieha
v angličtine

podľa dohody
Obsahuje všetky tréningové pomôcky.
Cena je pre skupinu max. 10 ľudí.

OBČERSTVENIE

PRESTÁVKOVÝ
CATERING:
9 EUR/OSOBU.

Odporúčaná dĺžka tréningu sú 3 dni. Záleží
od toho, koľko ľudí bude v skupine + aké
vysoké máme ciele.

STORNO
PODMIENKY

50% z ceny menej ako 2
týždne vopred
Čerstvé domáce pagáče, koláče, štrúdle, ovocie,
chlebíčky. Nealko, čaj a kvalitná káva bez
obmedzenia.

30% z ceny menej ako 4
týždne vopred

Objednajte si SpeakUP tréning teraz!

Katarína Kovalčíková
katka.kovalcik@silnyrecnik.sk
+421 918 539 200

