AKADEMIA FACE i dr OLGIERD ANNUSEWICZ zapraszają na:
JEDYNE NA RYNKU SZKOLENIE

PRZEKONYWANIE BEZ POKONYWANIA
Erystyka, retoryka, argumentowanie

Szkolenie, które pozwoli nauczyć się metody miękkiej perswazji w autorskim ujęciu
Olgierda Annusewicza – Przekonywanie bez Pokonywania – z zachowaniem dobrych
relacji, angażowania we własne pomysły, mobilizowania do wspólnego osiągania celów.

•

Jak zdobywać akceptację dla siebie i przekazywanych treści?

•

Jak budować argumentację i formułować perswazyjne wypowiedzi?

•

Jak budować relacje ze z osobami, które mają inne zdanie?

•

Jak rozpoznać i poradzić sobie zarówno z próbami manipulacji i zachowaniami, w których
druga strona stara się uzyskać nienależną jej przewagę?

•

Jak zachowywać się podczas dyskusji w studiu tv?

Program szkolenia wykorzystuje metodę ćwiczeń symulacyjnych, które są nagrywane, odtwarzane i
omawiane. Ćwiczenia odbywają się na trzech poziomach przekonywania:
-

autoprezentacyjnym: jak zbudować wizerunek, który wzbudza autorytet i zaufanie.
perswazyjnym: jak zbudować linię argumentacyjną i formułować argumenty.
erystycznym: jak przygotować się do debaty, dyskusji, jak zachować relacje z kimś, z kim się
nie zgadzamy, jak obronić się przed manipulacjami.

Szkolenie otwarte w grupie 6-osobowej
Termin: 19 grudnia 2018, godz. 9.00-17.00
Miejsce: Centrum Szkoleniowe ADGAR, Warszawa, Al. Jerozolimskie 181B

Cena: 1480 zł VAT/osoba. Cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, linki do nagrań
każdego uczestnika, lunch i przerwy kawowe.
TRENER:
Dr OLGIERD ANNUSEWICZ – wykładowca Uniwersytetu
Warszawskiego. Od 2000 roku prowadzi zajęcia m.in. z retoryki i
erystyki dla studentów różnych kierunków, a także sztuki
negocjacji, metod reklamy i promocji, Równolegle uczy
przedstawicieli świata biznesu skutecznej komunikacji. Jako
trener specjalizuje się w szkoleniach z autoprezentacji,
prezentacji, wystąpień publicznych i komunikacji a w
szczególności z perswazyjnego użycia języka. Prowadzi także
szkolenia z negocjacji i zarządzania ludźmi. Łączy tematykę i
doświadczenia z różnych dziedzin realizując autorskie programy
szkoleniowe dostosowane do konkretnych potrzeb klientów.
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