S O A P A P R E S E N TA Ç Õ E S

CRIE APRESENTAÇÕES NO ESTADO DA ARTE
Neste workshop a SOAP reúne a sua metodologia completa, aplicada desde 2003 na criação de
apresentações no estado da arte para empresas de mais de 21 países. Os participantes aprenderão
através de técnicas e exercícios como aplicar as quatro premissas da SOAP – estratégia, conteúdo, visual
e ensaio - na construção de suas apresentações.

A QUEM SE DESTINA

BENEFÍCIOS

Interessados em criar apresentações mais eficientes,
com um conteúdo estratégico e focado no benefício
da audiência, e que queiram conhecer conceitos
básicos de padronização visual e da performance do
apresentador.

Capacidade para criação e estruturação de uma linha
lógica ao contexto;

COMO FUNCIONA

Pensamento visual com foco nas mensagens;
Melhoria na performance como apresentador.

FORMATO

4h ou 8h de duração;
Turmas com até 30 participantes;
Exposição de metodologia pioneira;
Demonstração de cases;
Exercícios para aplicação prática da metodologia na
realidade de cada participante;
Participantes recebem o livro “Super Apresentações”
(somente na versão de 8h);

In company

Palestras

Inscrição
Individual

INVESTIMENTO E INSCRIÇÕES

Não há utilização de computadores.

Clique aqui e entre em contato para saber mais
informações!

ESCOPO

FORMAS DE PAGAMENTO

Os maiores erros cometidos em apresentações
tradicionais;
As premissas para apresentações impactantes;

Boleto bancário
Depósito em conta
PayPal

Como transformar apresentações tradicionais em
narrativas envolventes;

IMPORTANTE SABER

O planejamento do roteiro e a montagem de
conteúdo;
Os aspectos fundamentais para a estruturação
da linguagem visual e como ela pode facilitar o
entendimento da mensagem;
Como deve ser o treinamento e a preparação do
apresentador.

ESTRATÉGIAS PRÁTICAS
Exercício para chegar no diagnóstico da
apresentação;
Exercício para definição do outline (estrutura lógica);
Dinâmica em grupo para desenvolver uma
apresentação dentro do assunto proposto.

EAD

Faturamento
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.

