Структура та
сторітеллінг у
сучасній презентації.
Як презентувати
продукти, послуги,
проекти, звіти та
аналітику.

Цільова аудиторія
Менеджери різного рівня, співробітники, які користуються презентаціями у своїй
професійній діяльності.
Програма
 Що таке сучасна презентація. Закони, статистика, тренди
 Як мозок сприймає інформацію. Що потрібно знати для управління увагою аудиторії
 Три жанри презентації: презентація – «візитка», презентація – історія, презентація –
слайддок. Як вибрати формат для презентації продуктів, послуг, проектів, звітів та
аналітики
 Структура та її модулі. Як працює структура у різних типах презентації
 Сценарій презентації та вибір засобів спливу на аудиторію
 Презентація – історія. Як створити «літературну» форму у візуальному редакторі
 Елементи сторітеллінга: контекст, драма, кульмінація, герой та час
 Підготовка до презентації: аналіз аудиторії, збір інформації, сценарій, розкадрування
 Кейси: аналіз та обробка презентацій учасників тренінгу
 Робота з текстом у презентації: правильні заголовки, прийоми інфостилю. Стоп-слова
у презентації

По закінченні тренінгу учасники:
 Ознайомляться із трьома сучасними типами (жанрами) презентації
 Навчаться вибирати відповідний жанр для презентації продуктів, послуг,
проектів, аналітики, звітів
 Детально розглянуть, із яких блоків складається структура презентації
 Отримають набір обов'язкових та додаткових інструментів для створення чіткого
та переконливого контенту
 Навчаться працювати із текстовою стороною інформації
Матеріали
Роздаткові матеріали до тренінга надаються в електронній формі. Всі матеріали для
учасників призначені лише для особистого використання та не можуть бути
передані, продані чи розміщені в інтернеті.
Тривалість та мова проведення
• Час проведення: 9.30 – 17.00
• 8 академічних годин
• Тренінг проводитиметься російською мовою
Сертифікати
По закінченні учасникам тренінга видається Сертифікат про отримання
інформаційно-консультативних послуг.
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