Meghívó bilaterális tréningre
Téma:

Prezentációs technikák

Projekt:

ATHU007 – REGIONET Competitive: KKV-k nemzetközi
versenyképességének erősítése térségi vállalkozói kezdeményezések
bilaterális rendszerén keresztül”

Helyszín:

9700 Szombathely,Honvéd tér 2.
(Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tanácsterme)

Dátum:

2018. október 8. (hétfő)

Időpont:

10.00 – 17.00 óra

A tréning témája:
Prezentáció, prezentáció technikák, innovatív, modern módszerek cég-, termék-, szolgáltatás bemutatásra.
A tréning célja: a résztvevőkkel együtt gondolkodva szeretnénk áttekinteni azokat az üzleti helyzeteket,
amelyek során egy mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak alkalma lehet bemutatnia cégét, termékeit,
szolgáltatásait. A tréning során a klasszikus prezentációs helyzeteken túl olyan prezentálási módszerekkel
fogunk foglalkozni, amelyek közül a résztvevők megtalálhatják a számukra legaktuálisabbat. Személyes
prezentáció, networking, online prezentáció (weblap, facebook, blog, stb.), üzlet dekor, kiállítás, konferencia,
stb.
Sok olyan információ forrást fogunk áttekinteni, amelyeket a résztvevők gyakorlati szinten használhatnak
cégük prezentáció stratégiájának megtervezésekor és a megvalósítása során.

Kiknek ajánljuk?
A tréningre olyan magyar és osztrák cégek képviselőit várjuk, akik szívesen gondolkodnának együtt a
csoporttal prezentáció témában, osztanák meg tapasztalataikat és akik szívesen ismernének meg eddig
számukra kevésbé ismert módszerekkel, technikákkal.

A tréning nyelve a magyar, az osztrák résztvevők számára és a bilaterális munka elősegítése céljából
tolmácsot biztosítunk. bilaterális (osztrák-magyar) részvétellel.

Programterv
10:00 - 10:45

Egy KKV cég esetében előforduló prezentáció helyzetek áttekintése. (Személyes vizuális
támogatással; online, kivetített vagy papír alapú)

10:45 - 11:00

Kávé szünet

11:00 - 12:00

Egy KKV prezentáció stratégiája és annak megvalósítása. Alapvetések, jó és rossz példák,
javaslatok, minták.

12:00 - 12:30

Szendvics ebéd

12:30 - 13:30

Tippek, források a vizuális támogatáshoz. Kérdések, válaszok.

13:30 - 13:40

Kávé szünet

13:40 - 14:10

Osztrák

vendégelőadó

előadása:

Johanna

Sturm:

Innovatív

jövőbemutató

prezentációstechnikák
14:10 - 15:00 Workshop (a tréningnap során elkezdett stratégiai, implementációs tervek vázlatainak
továbbfejlesztése; kérdések-válaszok)
15:00 – 17:00 Egyéni tanácsadás a résztvevők részére

Előadó:
- Szabó Imre, tréner, prezentáció szakértő
- Johanna Sturm, tanácsadó, tréner

A tréningen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Részvételi szándékát
kérjük jelezze legkésőbb 2018. október 4.-ig a regionet.vmkik@gmail.com vagy a
szigethy.peter@vmkik.hu email címen.
Szeretettel várja Önt a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara!

