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PUBLIC SPEAKING 
Înveți cum să-ți structurezi conținutul personal prin povești, umor, limbaj 
non-verbal adecvat astfel încât să poți susține un discurs memorabil în fața 
clienților, echipei și partenerilor de afaceri. Exercițiile practice în care primești 
feedback personalizat de la facilitator și participanți te vor ajuta să strălucești pe 
orice scenă a lumii pe care vei păși.

CE OBȚII DACĂ 
ALEGI ACEST CURS?  

PENTRU CINE ESTE 
RECOMANDAT 
CURSUL Vei dobândi o metodă de pregătire 

complexă și verificată în practică a 
unui discurs
Vei afla cum să-ți pui în evidență 
conținutul personal în funcție de 
fiecare tip de public
Vei învăța cum să-ți controlezi 
anxietatea când vorbești în public
Vei descoperi mai multe tipuri de 
structuri de discurs și mai ales vei 
exersa speech-ul improvizat
Vei ști cum să-ți condimentezi 
discursul prin folosirea poveștilor 
potrivite, a umorului și a limbajului 
non-verbal

Profesioniștilor cu roluri 
manageriale care vorbesc în public 
în fața clienților, echipelor, 
partenerilor, în evenimente locale 
și internaționale
Membrilor programelor de Talent 
Management
Oricărui profesionist din mediul 
corporate care vrea să susțină 
prezentări de business memorabile 
Antreprenorilor sau liderilor de 
comunități profesionale care 
doresc să își crească vizibilitatea și 
să atragă noi clienți/membri 



STRUCTURA CURSULUI

Expert trainer

Tehnici de pregătire a 
discursului validate în practică

Elemente de maximizare a 
prezenței tale pe scenă ca 
speakerIntroducere în public speaking

Tu ca public speaker
Elefantul din cameră
Înțelegerea tipului de audiență căreia 
te adresezi
Colectarea informațiilor necesare 
formulării discursului
Tipuri de structură discurs
Componentele unui discurs de 
succes
Pregătirea mijloacelor tehnice ca 
suport în livrarea unui discurs
Elemente de mișcare scenică în 
livrarea unui discurs
Importanța interacțiunii cu audiența
Tips & tricks pentru sesiunea Q&A.

Importanța comunicării cu 
organizatorul evenimentului
Pregătirea, verificarea în avans a 
mijloacelor tehnice
Folosirea elementelor de impact
Încadrarea în timpul alocat discursului
Limbajul non verbal în public speaking
Elemente de speech motivațional
Speech-ul de tip TED
Panelul de discuții
Remote speech – speech-ul pentru 
echipele conduse la distanță – tips & 
tricks
Întărirea brandului echipei sau al 
brandului personal.

Vezi toată programa pe site
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BUCHAREST BUSINESS INSTITUTE
Centrul de excelență care oferă traininguri de business și cursuri de 
dezvoltare personală.

Îți oferim experiența de învățare premium de care ai nevoie pentru a-ți 
dezvolta abilitățile profesionale și personale la cel mai înalt nivel.

Știm că liderii din mediul de business sunt adevărații influenceri prin acțiunile 
importante pe care le desfășoară în fiecare zi. 
Scopul nostru este să îi ajutăm să ia decizii strategice oferindu-le cele mai 
bune programe de training. 

Creăm lideri și experți în business de talie internațională 

Descoperă o experiență unică de învățare

BUCHAREST BUSINESS 
INSTITUTE a fost creat de 
profesioniști cu vastă experiență în 
afaceri pentru a-ți oferi educația de 
care ai nevoie să îți dezvolți 
business-ul la nivel internațional.

La BUCHAREST BUSINESS 
INSTITUTE vei descoperi o 
experiență de învățare unică, experți 
de top, conținut de înaltă calitate și 
networking, de care ai nevoie pentru 
a-ți crește afacerea.
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