
 

   -   לתכנן ולהעביר מסר קצר יותר, ממוקד יותר וסוחף יותר -  פרזנטציה אפקטיבית 

 כללי

את הקהל שלך לתחושה או פעולה   כל פרזנטציה היא הזדמנות. זו ההזדמנות של המציג להבריק, להרשים ולהניע 

או להעביר  להציג תכנית עבודה למכור מוצר או רעיון, לגייס משאבים, לרתום שותפים לדרך, לשווק את השרות,    רצויה.

 המטרות אולי שונות אבל העקרונות להצלחה זהים:  –  מסר ממוקד המניע לפעולה רצויה

שגים אמיתיים ואפילו  להציג עם ביטחון, לחבר את הקהל לרעיון, לבנות אמון, אלו הכלים שיאפשרו למציג לצאת עם ה

 להנות מהדרך. 

 הסדנהמטרת 

 והאפקטיבי ביותר.   ישיות להצגת נושא באופן המקצועי להקנות, לפתח ולשפר בכל משתתף מודעות ומיומנויות א 

 תכנים עיקריים

להלן התכנים המרכזיים שעוברים בתכנית המקיפה. על הבסיס הזה ניתן להתאים את התכנים למטרות ומסגרות זמן  

 שונות. 

 

 תכנון והכנה

עקרונות לתכנון מצגת   3"

 אפקטיבית" 

 כיצד לתעדף מידע ולהגדיר מטרה ברורה ומדידה לכל מצגת? 

 ?  WIIFMכיצד להניע לקוחות לפעולה ע"י מתן ערך מוסף רלוונטי 

   מיצוב המציג כמומחה, יצירת אמון והקשבה 

 גבוה   IMPACT חמישה שלבים לבניית מצגת שמייצרת  מבנה מצגת  



 

"Logical flow"   יות הראשונות )כתיבה+העברה( השנ  60-העברת המסר המרכזי ב 

 התמודדות עם אילוצי זמן, תכנון וניהול של זמן  

 שפת גוף 

“Communicating 

confidence” 

 שימוש אפקטיבי בקול, קשר עין, תנועת ידיים, יציבה ותנועה  

 טכניקות לצמצם התרגשות )פרפרים בבטן( ולשדר בטחון עצמי 

 הקהל בזמן המצגת כיצד לזהות, לפרש ולהגיב לשפת הגוף של  

 מה קהל זוכר? 

“Spice up" 

 כיצד להדגיש מסר מרכזי במצגת?  

 טקטיקות שהופכות כל מצגת למעניינת וזכירה 10 

 מצגת, הצגת נתונים באופן וויזואלי, שקפים זכירים( -עזרים וויזואלים )ממשק מציג  

 "לרקוד עם הקהל" 

 ניהול אינטראקציה  

 התמודדות עם מצבים בלתי צפויים  ו  ניהול דיון 

 טיפול בהפרעות אקטיביות ופאסיביות  –טיפוסים מקשים  

 כיצד ומתי לענות? ם. התמודדות מול סוגי שאלות שוני -  Q&A- ניהול שלב ה  

 

וכיום הינה בין המובילות בתחום ההכשרות המקצועיות   2001נוסדה בשנת  חברת בארי כץ בע"מ י דרכה תועבר ע" הה

למיומנויות תקשורת ומערכות יחסים עסקיות. תהליכי ההכשרה של בארי כץ הוכחו כאפקטיביים בארץ ובחו"ל ומותאמים  

 ספציפית לקבוצות או מחלקות בארגונים.  

Communication → Relationship → Results 

ית מובילה למערכות יחסים טובות יותר,  קוחותינו מיומנויות תקשורת מתוך הבנתנו כי תקשורת אפקטיב אנו מקנים לל 

 ומכאן לשיפור בביצועים. 
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