Javno nastopanje brez strahu, stresa in suhega
grla! S preprostimi koraki ste lahko

Prepričljiv Prezenter
Kako narediti prezentacijo
Kako se pripraviti na nastop
Kako učinkovito nastopiti
Skrivnosti, ki jih ne slišite nikjer drugje, na
enem mestu. Razgaljeni nasveti za trajno
učinkovito javno nastopanje, sproščeno
pripravo in garantiran uspeh! Tudi za vas?

Preprosto! Obiščite

Sergej Rinc

www.prezentacija.si/pp
Hitra priprava učinkovite
prezentacije powerpoint
Priprava pred prezentacijo
Javno nastopanje, ki proda
idejo, izdelek ali storitev
Za prezentacijo pri vas,
izpolnite obrazec na
www.prezentacija.si/pp
ali obrnite list!

Kdo je
Sergej Rinc

Že 17 let izkušenj s pripravo prezentacij zase in
za naročnike je strokovna prednost, ki jo Sergej
Rinc predaja kot specifične korake ne le za
najboljše rezultate, ampak tudi za preprosto
doseganje uspeha. Vse je prezentacija ideje,
izdelka ali storitev!

V nasprotju z drugimi strokovnjaki za javno nastopanje, prezentacije in retoriko
so Sergejevi iskreni nasveti praktični, preprosti za implementacijo in zapomnljivi.
Prodajni strokovnjaki znajo tudi kaj prodati, ne pripravijo pa dobre prezentacije.
Dobri govorci znajo javno nastopiti, ne znajo pa prodati. Računalniški mojstri pa
znajo pripraviti prezentacijo, ne znajo pa nastopati in »prodati« prezentacije!
Odkrijte skrivnosti dobrih prezentacij, pravilne priprave in uspešnega javnega
nastopanja na enem mestu! Pridobite TOP (tehnične, oblikovne in praktične)
namige za vašo prezentacijo, ki bo »zažgala«. In prinesla tako želen uspeh!

Kaj boste odkrili …
Kako narediti prezentacijo kot Steve Jobs

“Super priročnik za obremenjene
poslovneže.”

Kako pripraviti glas, stas in notranji jaz

Luka Kogovšek, http://ona-on.com

Kako učinkovito nastopiti, prepričati in prodati

“Predstavitev je uspela. Najlepša hvala
za pomoč.”

Torej kako postanete Prepričljiv Prezenter!

Tea Gorogranc, Sproščena svetovalnica

Multimedijski cederom za
pripravo predstavitev PPT

Sergej Rinc je ustanovitelj podjetja spletin.net in
strokovnjak za multimedije in spletno trženje.
Sergej je specializiran za multimedije od leta 1994
in združuje spletna znanja o Internetu od leta
1996. Je strokovnjak za pripravo dokumentacije,
prezentacij in visoko uvrščenih strani v spletnih
iskalnikih ter pomaga ekspertom, podjetnikom in
govornikom izkoristiti preprosta in učinkovita
orodja za njihov posel za doseganje več
potencialnih strank, kupcev in prodaje.
Sergej piše redno v blog Prezentacija.si. Sprejme
vabila na konference, kjer prikaže napredne
načine uporabe multimedijev, doseganje prvih
pozicij v spletnih iskalnikih in tehnike izvedbe
prezentacij. Za poslovni načrt je leta 2008 prejel
podjetniško nagrado revije Finance in želi rešiti
problem organizacije, shranjevanja in iskanja
multimedijev. Prepričljiv Prezenter je eden od
njegovih celovitih programov coachinga.

Pišite na pp@prezentacija.si

