Bratislavská regionálna komora SOPK

Pozvánka na seminár
Dátum konania:

20. november 2014

Miesto konania:

Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Predmet seminára:

Mediálny tréning
pre predstaviteľov
spoločnosti a ich
hovorcov

Kód seminára:

141120

Lektor:

PhDr. Ľubica Mižičková
poradkyňa predsedu vlády SR pre komunikáciu a média

Účastníci:

Seminár je určený najmä pre top manažérov,
riaditeľov, konateľov a vedúcich oddelení a tiež
pre ostatným záujemcom.

Cieľom uvedeného tréningu je, aby absolventi vystupovali dôveryhodne a aby zvládli brilantne
komunikačné stratégie, techniky a ich implementáciu s viditeľným výsledkom – t.z. pri akejkoľvek
komunikácii s externým klientom (všetci, ktorí sú mimo firmu) poskytnúť informácie čo
najpresnejšie, zrozumiteľne, presvedčivo, dôveryhodne bez spochybniteľných podtónov, jasne
a stručne – pretože šanca vystúpiť opakovane nemusí prísť, resp. vystúpiť opakovane znamená
ďalšie finančne náklady. Rovnako sa účastníci tréningu naučia formálne štandardy vystupovania
vrátane image, komunikácie, rétoriky, presviedčania a argumentácie.
Maximálny počet účastníkov je 15.

Program:
8.30 hod – 9.00 hod

Prezentácia účastníkov

9.00 hod – 13.00 hod
Verejné vystupovanie - forma a obsah
o proxemika a posturika : nácvik postoja a sedenia, nácvik chôdze, držanie tela, práca rúk,
o image ako východisko pre efektívnu a dôveryhodnú argumentáciu pre rôzne cieľové skupiny
o rétorika : dychové cvičenie, nácvik prednesu,
o 5 základných osnov prejavu a ich nácvik
o ethos, pathos, logos – nácvik argumentácie a presviedčania
Komunikácia
o nácvik aktívneho počúvania (techniky kladenia otázok, parafrázovanie)
o vybrané asertívne techniky (ako odmietnuť a povedať nie, aktívne oceňovanie a pozitívna
spätná väzba – ako základ budovanie vzťahov)
o dešifrovanie a nácvik dominantného, kooperujúceho, submisívneho, vyhýbavého správania a
komunikácie, prednosti a limity jednotlivých typov a prejavov správania

13.00 hod. -13.30 hod.

Občerstvenie

13.30 hod. – cca 16.00 hod.
Práca so skupinou
o ako sa správa skupina – dynamika skupiny a jej využitie pre dosahovanie požadovaných cieľov, ich
akceptovanie
o skupinové role
o nácvik vystupovania a prezentovanie názorov a postojov pred vybranými cieľovými skupinami
(média, odbory, tímy nespokojných zamestancov, skupinové rokovania a vyjednávania,
zamestnanci ohrození stratou práce ai.)
o dav a jeho dynamika (väčšie verejné, firemné zhromaždenia a mítingy, ulica a občan)

Odborný garant:

Mgr.Daniela Grznárik
e-mail: aniela.grznarik@sopk.sk
tel.č. 02/48291297
fax: 02/48291260

Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29,tel.: 02/48291 297; fax: 02/48291260
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk

Záväzná prihláška
Seminár:

Mediálny tréning pre predstaviteľov spoločnosti
a ich hovorcov

Kód seminára:

141120

Dátum:

20. november 2014

Miesto:

Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Meno, titul: ..........................................................................................................................
Funkcia: ...................................................E-mail:...............................................................
Firma: .........................................................................Tel.č..................................................
Adresa, PSČ: ........................................................................................................................
IČO: ............................................................. IČ pre DPH: ...................................................
Banka a bankové spojenie: ........................................................................................
Uveďte prosím presnú identifikáciu firmy - potrebné pre vyhotovenie faktúry!
Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške :
Člen SOPK: 72 € (60 € + DPH) / Nečlen SOPK : 84 € (70 € + DPH)

/zakrúžkujte platbu podľa členstva/
prevodom na účet BRK SOPK Bratislava vo VÚB Bratislava-Ružinov:
číslo účtu: IBAN: SK49 0200 0000 0000 3673 3062 , SWIT: SUBASKBX, VS: 141120, ŠS : IČO
spoločnosti

Záväznú prihlášku a doklad o zaplatení poplatku láskavo odošlite/odfaxujte /odmailujte
čo najskôr na uvedenú adresu pred termínom konania seminára.
Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách BRK SOPK.

Dátum:

Pečiatka a podpis:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania:

20.november 2014

Uzávierka prihlášok:

19.november 2014

Miesto konania:

Kerametal, a. s.–zasadacia miestnosť BRK SOPK
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Organizačný garant:

Veronika Remiášová
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
tel: 02/48291257
fax: 02/48291260
e-mail: sopkrkbl@sopk.sk

Potvrdenie účasti:

Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní
riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa
doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok: ČLEN SOPK.......................... 60 € bez DPH
NEČLEN SOPK..................... 70 € bez DPH
V poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas seminára.
Storno:

Upozornenie:

Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia,
seminára sa môže zúčastniť iný zástupca
spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť
seminár prípadne presunúť na iný termín v prípade
náhleho ochorenia lektora alebo ak sa seminár nemôže
uskutočniť z iného organizátorom vopred
nepredvídateľného dôvodu.
SOPK je platcom DPH.

