S O A P A P R E S E N TA D O R

CONQUISTE SUA AUDIÊNCIA
Falar em público e apresentar uma mensagem para uma audiência torna-se cada vez
mais comum e determinante no dia a dia corporativo. A partir de um diagnóstico pessoal,
os participantes do workshop identificam seus pontos positivos e dificuldades na oratória,
trabalhados em uma metodologia que leva em conta o planejamento da narrativa, empatia,
linguagem verbal e não-verbal.

A QUEM SE DESTINA

BENEFÍCIOS

Interessados em conhecer conceitos de comunicação
verbal e não verbal para ser um comunicador com
mais credibilidade e carisma, afim de melhorar sua
performance em situações estratégicas.

Definir melhor propósitos e objetivos na comunicação;

COMO FUNCIONA
4h ou 8h de duração;

Influenciar pessoas positivamente;
Descobrir “marca pessoal”;
Tornar-se um comunicador mais seguro e assertivo.

FORMATOS

Turmas com até 30 participantes;
Exercícios práticos para desenvolvimento de habilidades
ao falar em público;
Filmagem de alguns participantes para feedback;
Metodologia que potencializa e acelera o aprendizado
(road map);

In company

Palestras

Inscrição
Individual

Participantes recebem o livro “Super Apresentações”
(somente na versão de 8h);

INVESTIMENTO E INSCRIÇÕES

Não há utilização de computadores.

Clique aqui e entre em contato para saber mais
informações!

ESCOPO
Percepção de conscientização da comunicação verbal e
não verbal;
Estratégias para o desenvolvimento da comunicação
não verbal;
Superando medos e inseguranças;

FORMAS DE PAGAMENTO
Boleto bancário
Depósito em conta
PayPal

Minimizando os vícios de expressão;

IMPORTANTE SABER

Como envolver audiência aprimorando voz e ritmo de
fala;

Faturamento

Como falar de forma alinhada ao objetivo;
Como explorar talentos individuais para comunicar-se
com segurança e credibilidade;
A importância de gerar conexão/ empatia com a
audiência.

ESTRATÉGIAS PRÁTICAS
Dinâmicas em grupo;
Exercícios para criação de um mapa pessoal da
comunicação (com os pontos positivos e dificuldades de
comunicação durante uma apresentação);
Exercício para definir objetivos e um plano de ação com
estratégias imediatas para desenvolvimento individual.

EAD

O Departamento Financeiro da SOAP enviará um aviso
com o faturamento detalhado. Mediante autorização do
escopo enviaremos a nota fiscal eletrônica.
Cancelamento/alteração de data
Em caso de cancelamento/alteração de data sem aviso
prévio ou em até 15 dias úteis antes do treinamento, a
SOAP se reserva a cobrar 20% do valor aprovado.

