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Witaj, 

Nazywam się Andrzej Kozdęba. Zajmuje się wystąpieniami publicznymi i kreowaniem 

wizerunku. Doradzam zarówno osobom prywatnym jak i firmom, którym zależy na tym, by 

mówić dobrze i fantastycznie się prezentować. 

Dzisiaj mam przyjemność wręczyć Ci Wielopak Mówcy: zwięzły, wypełniony wiedzą przewodnik po 

wystąpieniach publicznych. Dowiesz się z niego, jak przygotować prezentację, na co zwrócić uwagę 

podczas jej wygłaszania i otrzymasz dawkę inspiracji od najlepszych mówców w historii. 

Jeżeli uważasz, że materiały są wartościowe przekaż link, pod którym mogżna je pobrać Twoim 

znajomym: http://bit.ly/1f0y4Sv, niech oni również rozwijają się jako mówcy.  

Zapraszam Cię również do skorzystania z moich usług. Na co dzień prowadzę szkolenia i zajmuję 

się marketingiem.  

Pomogę Ci, jeżeli przed Tobą lub Twoją firmą stoją wyzwania związane z: 

- przygotowaniem prezentacji na temat produktu, usługi lub Twojej firmy, 

- poprawą Twoich umiejętności autoprezentacji i prowadzenia wystąpień publicznych 

- przygotowaniem kampanii marketingowych 

- budowaniem wizerunku Twojej firmy lub Twojego wizerunku jako osoby publicznej 

Prowadzę również szkolenia i konsultacje z zakresu: 

- wystąpień publicznych 

- budowania wizerunku 

- komunikacji 

- motywacji 

Stoisz przed nietypowym wyzwaniem? Napisz do mnie, wspólnie znajdziemy jego rozwiązanie. 

Andrzej Kozdęba 

+48 791 713 250 

andrzej@jamowie.to 

www.jamowie.to 

http://bit.ly/1f0y4Sv
mailto:andrzej@jamowie.to
http://www.jamowie.to/
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WYZNACZ CEL SWOJEJ PREZENTACJI 

Zanim przejdziesz do analizy publiczności musisz przygotować swoje wystąpienie. 

Nigdy nie prowadź prezentacji nieprzygotowany. Świadczy to o braku szacunku dla 

osób, które poświęciły czas, żeby Cię posłuchać.  

Pamiętaj, że niezależnie od tego, czy są to Twoi znajomi, współpracownicy, Twój 

szef, czy też grupa obcych ludzi, musisz być przygotowany.  Zrób to także dla siebie. 

Twoi znajomi to Twoi znajomi. Warto ich docenić. 

Twoi współpracownicy i szef obserwują Twoją pracę. Zwykle prezentacje w firmach 

robione są po łebkach i każdy równa do tego poziomu. Czy nie zostaniesz doceniony, 

jeśli się wybijesz ponad przeciętność? 

A co jeśli mówisz do grupy obcych ludzi? Niejeden raz otrzymałem zlecenie 

marketingowe czy poproszono mnie o prowadzenie szkolenia ponieważ zostałem 

polecony. Pamiętaj, że będąc na scenie budujesz swoją markę. Warto zrobić to 

dobrze. 

Wreszcie: przygotuj się dla siebie. Zdobędziesz nowe umiejętności i poćwiczysz swój 

warsztat. Będąc przygotowanym, będzie Ci o wiele łatwiej mówić.  

Najważniejszym elementem przygotowania do prezentacji jest wyznaczenie jej celu. 

Powinieneś znać swój cel i powinieneś móc go określić w 1, maksymalnie 

2 zdaniach.  

Określając cel pomocne będą dla Ciebie 3 pytania: 

 Co chcę osiągnąć? 

Odpowiadając na to pytanie będziesz mógł przygotować odpowiednie treści i użyć 

właściwych metod. 

 Dlaczego chcę to osiągnąć? 

Zadaj sobie pytanie dotyczące przyczyn, dla których odbywa się Twoja prezentacja. 
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 Po co to w ogóle robię? 

Zdaj sobie sprawę, jakie chcesz wywołać skutki. Jakie odczucia chcesz wywołać 

u publiczności. 

Cel powinien być dopasowany do publiczności. W dalszej części niezbędnika 

dowiesz się, jak przeprowadzić taką analizę. 
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Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wykorzystanie w prasie, radiu, TV, serwisach internetowych oraz blogach materiałów publikowanych na blogu www.jamowie.to oraz wszystkich 

publikacji mojego autorstwa wymaga każdorazowego podania źródła i autora. 


