
11-TYGODNIOWY PROGRAM 

ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI (ONLINE)

Rób prezentacje,
którymi zachwycisz
klientów | szefa | współpracowników



Program rozwoju umiejętności 
tworzenia i przedstawiania 
prezentacji biznesowych

określania celu prezentacji
planowania treści wystąpienia z
myślą o jego celu i specyfice
odbiorców

Zwiększysz świadomość swoich
mocnych stron i obszarów
wymagających rozwoju w obszarze
prezentacji i wystąpień publicznych.

Zdobędziesz wiedzę o kluczowych
aspektach przygotowania 
i prowadzenia prezentacji biznesowych.

Zyskasz/rozwiniesz umiejętności:

formułowania ciekawej, angażującej 

tworzenia przejrzystych, atrakcyjnych
wizualnie slajdów
używania właściwego i zrozumiałego
słownictwa
wprawnego posługiwania się
oprogramowaniem i sprzętem 
kontroli nad postawą ciała, mimiką,
gestami
panowania nad emocjami
związanymi z wystąpieniem

     i logicznej struktury prezentacji

SZKOLAPREZENTACJI.PL 

CO ZYSKUJESZ? KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ?

Każdy, kogo sukces w pracy zależy od
efektywnej komunikacji werbalnej,
szczególnie przedstawiciele handlowi,
opiekunowie kluczowych klientów,
programiści, menedżerowie, liderzy
zespołów.

Bez odrywania od bieżącej pracy -
wystarczy kilkadziesiąt minut
tygodniowo.

Bez kosztownej i kłopotliwej logistyki
(szkolenie online).

https://mocprezentacji.pl/kurs
https://mocprezentacji.pl/kurs


Jak to działa?

Dostęp do kursu uzyskujesz
zaraz po zakupie. 

To od Ciebie zależy, kiedy
będziesz oglądać lekcje,
rozwiązywać quizy i wykonywać
zadania "domowe".

lekcje wideo, 
materiały dodatkowe, 
infografiki, 
quizy sprawdzające wiedzę, 
zadania do samodzielnego
wykonania, które będą
oceniane przez instruktora 
 (w pakiecie złotym i
platynowym). 

Poznasz i nauczysz się stosować
cały proces tworzenia
prezentacji biznesowej. Od
pomysłu aż po końcowe oklaski.
Pokonasz tremę, nauczysz się
efektywnie przygotowywać,
poznasz optymalną strukturę
treści, unikniesz powszechnych
błędów.

Dostęp 24/7 do lekcji w
formie wideo na żądanie oraz
materiałów dodatkowych
Indywidualne wsparcie
mentora
Dostęp do zamkniętej grupy
mastermind na Facebook'u
Certyfikat ukończenia

Co obejmuje program?Czego się nauczysz?Co Cię czeka?
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Przez 11 tygodni pokonujesz obawy, uczysz się procesu...

Dowiesz się wszystkiego o tym,
co Cię czeka. Jakie są
wymagania? Co jest potrzebne?
Kim jestem i dlaczego warto ode
mnie uczyć się prezentacji? Jak
studiować kurs, żeby jak
najwięcej z niego wynieść? Jaki
jest zakładany efekt końcowy?
Dlaczego warto?

Na początek weźmiemy się za
odczarowanie powszechnych
obaw deklarowanych przez
wiele osób, które mają okazje
występować publicznie. Już po
tym module poczujesz się
pewniej.

Czy to na pewno musi być
prezentacja? Jak wybrać temat?
Dlaczego tak wielu
prezentujących zanudza
publiczność? Co z celem
wystąpienia? Kto będzie
słuchał? Kiedy i jak zacząć się
przygotowywać? Jak uniknąć
najczęściej popełnianych
błędów?

Dlaczego jest ważny? 
Co właściwie chcesz
powiedzieć? Jak wzbudzisz
zainteresowanie? 
Od czego zacząć? 
W jaką strukturę ułożyć treść,
żeby osiągnąć zamierzony
efekt?

TYDZIEŃ 1 TYDZIEŃ 2 TYDZIEŃ 3 TYDZIEŃ 4
Plan gry Obawy Strategia przygotowań Plan wystąpienia
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planujesz, ćwiczysz, przezwyciężasz tremę i budujesz...

Dlaczego szybko stracisz
uwagę słuchaczy i jak temu
zaradzić? Co powiedzieć? Jak
mówić? Co to ten storytelling?
Jak wpłynąć na zapamiętanie
tego, co mówisz?

Jak ćwiczyć? Ile razy? Jak się
przygotować do ćwiczenia?
Jak mówić? Co zrobić z
ciałem? Stać? Siedzieć?
Chodzić? Co zrobić z rękami?
Gdzie patrzeć? Jak się ubrać?

Kogo dotyka ten problem?
Skąd się bierze? Jak sobie
poradzić? Bardzo ważny
moduł, po nim będzie Ci dużo
łatwiej.

TYDZIEŃ 5 TYDZIEŃ 7 TYDZIEŃ 8
Tworzymy treść Ćwiczymy wystąpienie Pokonujemy tremę i stres

Co oprócz Twoich słów
zaprezentujesz słuchaczom?
Jakie materiały graficzne
opracować, żeby najlepiej
wesprzeć przekaz? Jak ludzie
przetwarzają informację, jak się
uczą i zapamiętują i co z tego
możesz wykorzystać, żeby
osiągnąć cel?

TYDZIEŃ 6
Tworzymy formę
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pewność siebie w wystąpieniach!

Jak doskonalić się po
ukończeniu programu? Jak
pracować nad kolejnymi
wystąpieniami? Jak
współpracować w grupie
Mastermind?

TYDZIEŃ 11
Co dalej?

Co może się wydarzyć? Co
może pójść nie tak? Co zrobić,
gdy pojawią się trudne
pytania? Jakich dwóch słów
prawie nikt nie używa, chociaż
należy? Jak prezentować przed
wymagającym gronem (np.
zarząd)? Jak przygotować 
i wygłosić tzw elevator pitch?

TYDZIEŃ 10
Trudne sytuacje

To dzisiaj, dziś Twoje
wystąpienie. Co zabrać? Kiedy
dotrzeć na miejsce? Jak
przygotować salę i stanowisko?
Co i jak sprawdzić? Jak zrobić
próbę generalną? Czego nie
robić? Co zrobić w ostatnich
minutach przed wejściem na
scenę?

TYDZIEŃ 9
Dzień zero
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Konsultacje online

Indywidualne wsparcie uczestników

Możliwość uzyskania informacji zwrotnej przed
nadchodzącym wystąpieniem
Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości, uzyskanie
odpowiedzi na pytania
Omówienie indywidualnych postępów
Uzyskanie wskazówek w dalszym rozwoju umiejętności
Wsparcie w przygotowaniach do prezentacji
Terminy ustalane indywidualnie
Do wykorzystania w ciągu trzech miesięcy od 

daty zakupu programu

Dwie 30-minutowe,
indywidualne konsultacje 
dla każdego uczestnika 
wersji platynowej
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Bonusy o wartości 1500 zł!

Nowy moduł

300,00 zł

Jak budować angażujące
historie i wplatać je w treść
prezentacji? 

Jakich narzędzi używają
najlepsi prelegenci na świecie? 

Jak wygląda sprawdzona
struktura historii do
opowiedzenia i jak z niej
korzystać?

SZKOLAPREZENTACJI.PL 

Wartość:

Storytelling

200,00 zł
Wartość:

Nowy moduł

Jak zaprojektować,
zorganizować i poprowadzić 
skuteczny webinar
sprzedażowy? 

Jak ułożyć treść prezentacji? 

Jak przedstawić ofertę? 

Jak zachęcić uczestników do
zakupów?

Narzędzie

sz
ab

lo
n nowoczesnej

prezentacji

Szablon, z którego możesz
skorzystać, żeby stworzyć
własną, nowoczesną
prezentację. 

Zgodny ze wskazówkami,
których udzielam Ci 
w Szkole Prezentacji. 

Tego szablonu nie ma nikt
inny, będzie dostępny 
tylko dla uczestników Szkoły
Prezentacji!

200,00 zł
Wartość:

800,00 zł
Wartość:

dostęp na zawsze

Aktualizacje

Dostęp kupujesz raz, a potem
masz wszystkie aktualizacje
bezpłatnie. 

Wszystkie nowe moduły 
i wszystkie bonusy w każdej
następnej edycji Szkoły
Prezentacji będą dla Ciebie
dostępne bez dodatkowych
opłat!

https://mocprezentacji.pl/kurs
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Złota

Wybierz wersję najlepszą dla siebie

Platynowa
dla wymagających indywidualistówdla aspirujących do doskonałości

11 tygodni nauki tworzenia i przedstawiania
prezentacji
Ponad 130 lekcji wideo, materiały
dodatkowe, quizy sprawdzające wiedzę
Praktyczne zadania do samodzielnego
wykonania
Instruktor z wieloletnim doświadczeniem w
tworzeniu i przedstawianiu prezentacji
biznesowych
Dostęp na żądanie 24/7
Dostęp do prywatnej grupy Szkoła
Prezentacji na Facebook'u - kontakt z
instruktorem i innymi uczestnikami
Bezpieczny zakup z 14-dniową gwarancją
zwrotu pieniędzy
Certyfikat ukończenia Szkoły Prezentacji
(jeśli zrealizujesz cały program)
9 (dziewięć) indywidualnych ocen Twoich
zadań domowych wraz z informacjami
zwrotnymi na Twój email
Dwie 30-minutowe konsultacje 1:1 z
instruktorem online na żywo (terminy
uzgadnianie indywidualnie)

1047,00 zł 647,00 zł
1287,81 zł z VAT 795,81 zł z VAT

11 tygodni nauki tworzenia i przedstawiania
prezentacji
Ponad 130 lekcji wideo, materiały
dodatkowe, quizy sprawdzające wiedzę
Praktyczne zadania do samodzielnego
wykonania
Instruktor z wieloletnim doświadczeniem w
tworzeniu i przedstawianiu prezentacji
biznesowych
Dostęp na żądanie 24/7
Dostęp do prywatnej grupy Szkoła
Prezentacji na Facebook'u - kontakt z
instruktorem i innymi uczestnikami
Bezpieczny zakup z 14-dniową gwarancją
zwrotu pieniędzy
Certyfikat ukończenia Szkoły Prezentacji
(jeśli zrealizujesz cały program)
9 (dziewięć) indywidualnych ocen Twoich
zadań domowych wraz z informacjami
zwrotnymi na Twój email

BESTSELLER
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WYBIERAMWYBIERAM

CENY AKTUALNE NA DZIEŃ 9 LISTOPADA 2020, MOGĄ ULEC ZMIANIE

Srebrna
dla zdeterminowanych i niezależnych

397,00 zł
488,31 zł z VAT

11 tygodni nauki tworzenia i przedstawiania
prezentacji
Ponad 130 lekcji wideo, materiały
dodatkowe, quizy sprawdzające wiedzę
Praktyczne zadania do samodzielnego
wykonania
Instruktor z wieloletnim doświadczeniem w
tworzeniu i przedstawianiu prezentacji
biznesowych
Dostęp na żądanie 24/7
Dostęp do prywatnej grupy Szkoła
Prezentacji na Facebook'u - kontakt z
instruktorem i innymi uczestnikami
Bezpieczny zakup z 14-dniową gwarancją
zwrotu pieniędzy

WYBIERAM

https://mocprezentacji.pl/kurs
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https://eranauki.pl/sklep/?add-to-cart=3080
https://eranauki.pl/sklep/?add-to-cart=3086


Przez 15 lat pracowałem dla działów sprzedaży międzynarodowych 
organizacji, wiodących w swoich kategoriach (szczegóły na moim profilu 
na linkedin). Kierowałem zespołami analityków, category managerów 
i programistów. 

Tworzyłem prezentacje dla członków zarządów, współpracowników,
dostawców i klientów. Odpowiadałem za merytorykę wielu dużych
wydarzeń.

Moje prezentacje pomagały w negocjacjach kontraktów wartych dziesiątki 
i setki milionów złotych. Występowałem na firmowych konferencjach 
i największych wydarzeniach w branży handlu detalicznego. 

Od 2014 roku prowadzę wysoko oceniane szkolenia i warsztaty rozwijające
umiejętności tworzenia i przedstawiania prezentacji.

Adam Libera

Twórca i prowadzący program

szkolaprezentacji.pl

+48 601 887 679

adam@mocprezentacji.pl

Najlepszy czas, by zacząć, jest teraz!

https://linkedin.com/in/adamlibera
https://mocprezentacji.pl/kurs
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