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ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
•   Υψηλή συνειδητοποίηση των προσωπικών 

στυλ επικοινωνίας και των προτιμήσεων

Αυξημένη ικανότητα επιρροής και 
διαχείρισης συζητήσεων και παρουσιάσεων
Υψηλά επίπεδα άνεσης και 
αυτοπεποίθησης κατά την επικοινωνία 
σε κοινό

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ:

Bελτίωση των 
δεξιοτήτων 

παρουσίασης 

  Διασφάλιση
 επίδρασης 

ακροατήριου
  

Διαχείριση 
συζητήσεων

Βελτίωση 
ανατροφοδότησης

 ομάδας

Αποτελεσματικές 
Παρουσίασεις

Απόκτησε τη δύναμη να 
επηρεάσεις το κοινό σου

Η αποτελεσματική  επικοινωνία  σε  μεγάλο  όσο και  σε μικρό  κοινό  ίναι  ζωτικής  σημασίας  ικανότητα, 
στον επιχειρηματικό  κόσμο. Η Dynargie μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης  
και της αποτελεσματικότητας ενός ομιλητή, εκπαιδεύοντάς τον στο πώς να διαβάσει το ακροατήριό 
του και να προσαρμόζει την προσέγγιση της παρουσίασής του ώστε να μεγιστοποιεί την επιρροή του.

Η δημόσια ομιλία προκαλεί άγχος σε πολλούς ανθρώπους και οι

Βελτιωμένη δυνατότητα ανάγνωσης του 
προφίλ του ακροατήριου και προσαρμογής 
της προσέγγισης μιας παρουσίασης

ΠΡΙΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  Βοηθάμε  τους  συμμετέχοντες  να 
προετοιμάσουν  μια  παρουσίαση σύμφωνα με  τις  ανάγκες  που έχουν 
εντοπιστεί  εντός  των  παραμέτρων  που  συμφωνήθηκαν,  όπως  το 
θέμα, η διάρκεια και το περιεχόμενο.
ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:  Εργαζόμαστε  με  κάθε 
συμμετέχοντα  στην  παρουσίασή  του  και  του  παρέχουμε 
ανατροφοδότηση,  ενισχύοντας  τις  ικανοτήτες  που  αναδείχθηκαν 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Διεξάγουμε follow-up με ατομικές συνεδρίες 
(coaching  sessions)  για  τον  κάθε  συμμετέχοντα  προκειμένου  να 
τον  βοηθήσουμε  να  κατανοήσει  την  μοναδικότητά  του  και  τις  
ιδιαίτερες ανάγκες του.

παρουσιάσεις  τους  μπορεί  να  μην  είναι  αποτελεσματικές. Το 
πρόγραμμα της  Dyanrgie αξιοποιεί στο έπακρο τα στοιχεία της 
προσωπικότητας  του  κάθε  ατόμου,  ανεβάζοντας την
αυτοπεποίθησή του και βοηθώντας  το  να  μετατρέψει  την 
πληροφορία  σε  μια  εμπειρία  ανταλλαγής  η  όποια  εμπλέκει  τον 
ακροατή  και  ασκεί  επιρροή πάνω του.  Λαμβάνοντας  υπόψη το
κοινό που μας ενδιαφέρει, διερευνούμε διαφορετικές μεθόδους
παρουσίασης,  προκαλώντας  έτσι  τους  συμμετέχοντες να
συνδυάσουν παραδοσιακές,  αξιόπιστες  μεθόδους (όπου 
κυριαρχεί η σαφήνεια)  με μια συμμετοχική προσέγγιση (όπου η 
συμμετοχή του κοινού ενθαρρύνει μια μεγαλύτερη δέσμευση).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Παρουσίασης 

3η  Ενότητα 
Ανάπτυξη Στόχων 

Παρουσίασης  

5η Ενότητα 
Κατανόηση Προσδοκιών 

του Ακροατηρίου  

4η Ενότητα 
Παράδοση μιας Παρουσίασης

1η & 2η Ενότητα 
Δόμηση & Προετοιμασία μιας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ DYNARGIE

ΣΧΕΤΙΚΑ

Οι  Αποτελεσματικές  Παρουσιάσεις  είναι  ένα  πρόγραμμα 2  ημερών που μπορεί  να  διεξαχθεί 
από έναν ή δύο συμβούλους, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σας.

"Διαχείρισης Αντιρρήσεων"

 Ποιότητα: Τα εργαστήριά μας αξιολογούνται με 3 στα 4 και άνω

 Εμπειρία: Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοί μας έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία

 Διεθνής Προσέγγιση: Η Dynargie έχει αναπτυχθεί σε 4 ηπείρους, 14 ζώνες ώρας και 11 γλώσσες

 Σταθερότητα Συμβούλων: Το 75% των συμβούλων μας μένουν μαζί μας για περισσότερα απο 5 χρόνια

Η  Dynargie  είναι  μια  δυναμική  συμβουλευτική  εταιρεία  σε  θέματα  management  και  εκπαίδευσης,  εξειδικευμένη 
στην άσκηση επιρροής  και  στη διαχείριση  της θετικής  αλλαγής  τόσα στα άτομα όσο και  στους  οργανισμούς. 
Ιδρύθηκε  στην Ελβετία   το   1982   και δραστηριοποιείται  σε  πάνω  απο  10  χώρες  σε  11  διαφορετικές  γλώσσες
και  διαφορετικές κουλτούρες. Μέσα από τις μοναδικές της μεθόδους  εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι  οποίες 
παρέχονται από μια  διεπιστημονική  ομάδα  συμβούλων,  βοηθά  στο  μετασχηματισμό  της  διαφορετικότητας  σε  
αρμονία  και  κάνει  τους  ανθρώπους και τους οργανισμούς πιο παραγωγικούς.

• Πώς να διατηρήσεις το ενδιαφέρον ενός ακροατηρίου    

•  Πώς να μεγιστοποιήσεις τις λεκτικές και μη-λεκτικές πτυχές 
μιας παρουσίασης

• Πώς να αντιμετωπίσεις τις διακοπές

• Πώς να αναγνωρίσεις τα διαφορετικά προφίλ των συμμετεχόντων

• Πώς να διαχειριστείς τα διαφορετικά κίνητρα των συνομιλητών         

•  Πώς να ξεπεράσεις τις αντιξοότητες με την τεχνική 

• Πώς να αντιμετωπίσεις ένα ακροατήριο, υπό πίεση                    

•  Πώς να διαχειριστείς και να επηρεάσεις μια τελική συζήτηση

www.dynargie.gr


