
DEZVOLT  CREATIVITATEA 
ÎN  #SOLUȚII PRACTICE 
DE COMUNICARE

 MAXIMIZEAZĂ IMPACTUL&ATINGE OBIECTIVELE
 



.

#PEFORMANȚA COMUNICĂRII ÎN LEADERSHIP
 

EXECUTIVE LEADERSHIP  COMMUNICATION 360°
 
 

STAY ON MESSAGE
 
 
 

#STRATEGII  DE COMUNICARE EFICIENTĂ



 

În era comunicării mediate, a multiplelor canale de transmitere şi 

dorinței de a obține  rapid a credibilităţii, #mesajul este mijlocul de comunicare.

Conceperea şi rafinarea acestuia nu înseamnă doar a avea un conţinut şi

impact. Important este ca #mesajul să aibă o viaţă ulterioară proprie şi să

ajungă la audienţa dorită. În public speaking sau într-o prezenţă publică,

scopul este ca mesajul intenţionat să fie cel comunicat, în fapt.

 

Cursul are abordarea de tip 360, utilizând perspectiva celor patru Q în

obţinerea echilibrului, eficienţei  şi impactului în comunicare.

 

 

DE CE  STAY ON MESSAGE?

#STRATEGII  DE COMUNICARE EFICIENTĂ



CURS INTENSIV DE 4 ZILE

 

format 50% workshop & 50% teorie, cu focus pe

implementarea şi dezvoltarea coeficientului comunicaţional, 

 mix între metodele noi în comunicare şi tehnici de teatru;

    a capacităţilor interpersonale, cu rol relevant în marca     

    proprie, în organizaţiei  şi reputaţie;

#STRATEGII  DE COMUNICARE EFICIENTĂ



CINE ARE NEVOIE DE ACEST CURS?

 

manageri şi echipe de conducere de nivel superior; 

 leaderii cu rolul principal în susţinerea spectacolului

comunicării, comunicarea ca spectacol;

 

#STRATEGII  DE COMUNICARE EFICIENTĂ



Modulele de învăţare

Modulul 1: 

Modulul 3: 

Modulul 4: 

Dezvoltarea mesajului;

 Modulul 2: 

Realizarea prezenţei 

executive;                         

Vorbire şi Persuasiune; 

Storytelling şi Audienţă;

ZIUA 1

antrenamentul

maximizează  prin dialog,

exerciţii şi  feedback

Coaching şi consultanţă 

Atelierul Voices ofLeadership: 

     teoria explicată în cel trei 

      zile de curs. 

 

    după finalizarea cursului  

   pe o perioadă determinată 

   şi în funcţie de obiectivele     

  curasantilor

ZIUA 4

Modulul 11:

Modulul 12: 

Modulul 9:

 Cum începi şi nchei un

discurs

 Modulul 10: 

Cele 7 componente ale unei

prezentări puternice  

Gestionarea sesiunilor Q&A  

Comunicare eficientă în

seminarii web,  conferinţe

video, teleconferințe;

ZIUA 3

Modulul 5:

Modulul 6:

Modulul 7: 

Modulul 8: 

 Pregătirea din interior:

respiraţie, relaxare şi

concentrare;

 Expresivitate şi limbaj                        

corporal; 

Rafinarea vocii şi rostirii; 

Dinamică vocală;

ZIUA 2



 

COMPANII

 

 

LEADERI

 

 

ANTREPRENORI

 

#TARGETUL CURSURILOR

 

ORGANIZAŢII

 

 

MANAGERI

 

 

PROFESIONIŞTI

 



#SPECIFICUL CURSURILOR

Oferă #Soluții practice în

#Comunicare. 

 

 

Personalizate conform

cerințelor clientului.

 

 

Adaptate la numărul de

participanți.
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contact@antoanetabanu.ro

antoanetabanu@gmail.com

EMAIL ADDRESS

0724 557 643

PHONE NUMBER


