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                    SZKOLENIE OTWARTE Z ZAKRESU BUSINESS ENGLISH 

 

BUSINESS EXPERT ACADEMY 

 

“Master Your Presentation Skills"- Język angielski: sztuka prezentacji 

 

Tryb szkolenia:   

 

Szkolenie otwarte / weekendowe  ( sobota)   Gliwice / Katowice     godz. 9:00-16:00 

 

Lokalizacja: Hotel Silvia Gold Gliwice / Hotel Altus Katowice 

 

Ramowy program szkolenia: 

Types of presentations 

The six steps of effective presentation-golden rules 

Structuring presentation  (introduction, transition, conclusion) 

Describing graphs, charts & trends 

Presenting & interpreting visual aids  

Stress management techniques 

Body language & Voice power 

Handling the question and answer session 

Rapport building (understanding  audience & managing hecklers) 

Impact techniques-proven ways to get audience attention and keep it  

Cliches to avoid 

 

Szanowni Państwo, 

 

Pragniemy zaprosić Państwa na jednodniowe warsztaty językowe poświęcone sztuce 

prowadzenia efektywnych prezentacji w języku angielskim pt. „ Master Your  Presentation 

Skills ”. Warsztaty prowadzone w ramach Business Expert Academy to intensywne oraz w 

pełni interaktywne praktyczne sesje szkoleniowe z wykorzystaniem różnorodnych metod 
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aktywizujących ułatwiających płynne przyswajanie nowej wiedzy (m.in.: ćwiczenia 

praktyczne, materiały audio/wideo, studium przypadku, burza mózgów) 

Odbiorcy:  

Szkolenie kierowane jest do osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w 

 zakresie umiejętności językowych niezbędnych do przygotowania przyciągających uwagę 

prezentacji lub innych wystąpień publicznych w języku angielskim. Ścieżka ta 

rekomendowana jest pracownikom firm, dla których jednym z priorytetów zawodowych jest 

umiejętność profesjonalnego przekazywania informacji, lub też efektywnego prezentowania 

określonych planów działania oraz koncepcji w języku angielskim 

 

Minimalny wymagany poziom zaawansowania językowego uczestnika szkolenia to poziom 

średnio-zaawansowany (B1 wg Europejskiej Skali Umiejętności Językowych znanej jako 

CEFR). Osobom zainteresowanym Koordynator ds. Metodyki zaleca wypełnienie testu 

kwalifikacyjnego lub też wzięcie udziału w krótkiej rozmowie telefonicznej w celu określenia 

poziomu kompetencji językowej. 

 

Cel szkolenia:  

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności związanych z przygotowaniem skutecznej 

prezentacji, zarówno w obszarze słownictwa tematycznego, jak i praktycznych wskazówek 

pomagających tworzyć efektywne prezentacje nie tylko w obszarze leksykalnym (słownictwo 

tematyczne), jak i w obszarze strukturalnym oraz metodycznym (m.in.: praktyczne 

wskazówki dotyczące kompozycji prezentacji, sposoby radzenia sobie ze stresem, metody 

wzbudzania zainteresowania oraz angażowania audytorium, najczęstsze błędy podczas 

prezentacji) . 

 

Korzyści ze szkolenia: 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili przygotować profesjonalną prezentację w 

języku angielskim. Uczestnicy będą w stanie w interesujący i poprawny leksykalnie sposób 

dokonywać wprowadzenia do tematu prezentacji, prezentować jej plan, rozwijać część 

główną prezentacji poprzez właściwe sygnalizowanie kolejnych części, następnie w sposób 

czytelny rozwijać je, odwoływać się do różnorodnych pomocy audiowizualnych (prezentować 

i omawiać wykresy oraz schematy), a także efektywnie podsumowywać i kończyć 

 swoje wystąpienia. 
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Koszt szkolenia: 280 zł ( * dla pierwszych 3 zgłoszeń -10% zniżki ) 

 

Cena obejmuje:  

- udział w szkoleniu 

- serwis kawowy 

- materiały szkoleniowe 

- certyfikat uczestnictwa Business Expert Academy 

- konsultacje poszkoleniowe 

- dostęp do Newsletter Business Expert 

 

*Warsztaty zostaną zrealizowane przy utworzeniu się grupy min.8 osób. 

Lokalizacja 

Szkolenia otwarte organizujemy korzystając z atrakcyjnych lokalizacji hotelowych w 

wybranych miastach regionu Śląska. Zajmujemy się również koordynacją szkolenia od strony 

organizacyjnej jak i zapewniamy przerwę kawową oraz poczęstunek. 

Warunki uczestnictwa / Rejestracja 

W szkoleniu otwartym może wziąć udział każdy chętny uczestnik, osoba prywatna a także 

pracownik firmy wydelegowany do udziału w szkoleniu po wypełnieniu i przesłaniu do nas 

na adres sekretariat@business-expert.pl skanu formularza zgłoszeniowego, który przesyłamy 

Państwu po wcześniejszym zgłoszeniu drogą telefoniczną lub elektroniczną. 

Informacje nt. aktualnych terminów, lokalizacji oraz tematyki poszczególnych szkoleń znajdą 
Państwo na: 

• naszej stronie internetowej www.business-expert.pl, 

• profilu na Facebooku https://www.facebook.com/BUSINESSEXPERTPL  

• portalu Inwestycja w Kadry  http://www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenia-jezyki-

angielski,sk,4,19.html 

W celu uzyskania bliższych informacji  zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z 

BUSINESS EXPERT. 

Organizator: BUSINESS EXPERT Specjalistyczne Szkolenia Językowe Gliwice         

      www.business-expert.pl 

Kontakt:              Tel:  604 47 95 97                   Email: sekretariat@business-expert.pl
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