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A tréning tartalmából:
 Legyen önmaga! Mindenki más már foglalt
 Az Én márka, mint ígéret: hatékonyabb munka- és üzleti kapcsolatok
 Az önábrázolás hatalma
 Meggyőző erő megfelelő kommunikációs stratégiával
 Small-Talk: a power-talking szabályai
 Az Elevator-Pitch – Az 5 perces prezentáció technikája lépésről lépésre

A meggyőző fellépéshez. 
A maradandó benyomáshoz. 
A megnyerő kisugárzáshoz.

Az Ön trénere: Tamás Katalin, marketing tanácsadó, tréner
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Jó ismerni a 
gyengeségeinket, 

de még jobb 
sikeresen élni 

az erősségeinkkel!
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Az „Én” márka, mint sikeres stratégia 
-  Miért és hogyan működik a személyes brend?
-  Jó ismerni a gyengeségeinket, de még jobb sikeresen 

élni az erősségeinkkel
-  A személyes márka összetevői

Pozícionálás – Miért 100x sikeresebbek a „specia-
listák”, mint a „generalisták”?
-  Specializáció, mint sikerfaktor a vállalat és az egyén 

számára
-  Hogyan „specializálja” magát alkalmazottként és veze-

tőként? Miért tegye ezt feltétlenül és hogyan működik?
-  Pozícionálás - Az Ön Egyedi Értékesítési Tulajdonsága
-  A pozicionálás szabályai. Hogyan alkalmazza azokat?
-  A pozicionálás hibaforrásai
-  Saját arculati kézikönyv

Hogyan válhat keresett szakemberré?  
-  A potenciálok felismerése. Személyes erősségek és 

gyengeségek elemzése
-  Az Ön speciális szakterülete – Hogyan találja meg és 

építse fel azt?
-  A siker esszenciája - életem legnagyobb sikerei miből 

táplálkoztak?
-  Melyek azok a problémák, amelyeket hosszabb távon 

jobban megold, mint mások?
-  Stratégiák, amelyek révén mások vagyunk, mint mások

Személyes sztorik – Mit és hogyan nyerhet az 
érzelmekkel?
-  Miért van mindenkinek szüksége egy személyes siker 

sztorira?
-  Három lépésben a személyes sztori kialakításáig
-  Egy igaz, őszinte és megragadó személyes történet
-  Hogyan adja el a személyes történeteit? 

Az önábrázolás hatalma – így állítsa fel saját 
„színpadát”
-  Személyes jelenlét, mint az „érzékelve lenni” érzés titka
-  Erősségek, jellemvonások, készségek, képességek, 

értékek
-  A tökéletes összbenyomás

Meggyőző erő megfelelő kommunikációs 
stratégiával

-  A célközönség feltérképezése
-  „Benyomásmenedzsment”.  A politikusok titkos esz-

köze és a pozitív image-építés eszköze
-  Az üzenet és a célcsoport. Hogyan szólítsa meg cél-

csoportját?
-  Hogyan látják Önt mások? 

Az önmarketing testbeszéde
-  A karizmatikus kisugárzás sikerfaktorai
-  A szemkontaktus tudatos alkalmazása
-  A hang és hangszín – ahogy a profik csinálják
-  A gesztikulálás, mint sikerfaktor: a nonverbális eszkö-

zök alkalmazása az önmarketingben
-  A testbeszéd aranyszabályai

Prezentáció – A kompetencia felépítése
-  A tárgyalópartner professzionális meggyőzése
-  Melyek azok a hibák, amelyeket mindenképpen el kell 

kerülnie, ha üzenetével meg akarja győzni a hallgató-
ságát?

-  Prezentálás nehéz környezetben

Small Talk
-  Nyerjen rövid beszédek tartásával
-  A power-talking szabályai
-  Hogyan növelje kommunikációs hatását?
-  Az Ön víziójának megalkotása - hogyan lássák Önt 

mások?

Az Elevator-Pitch – Az 5 perces prezentáció
-  Ki Ön, mit tesz és mi különbözteti Önt meg? – mind-

ezt 5 percben
-  Az Elevator-Pitch technikája – Az Ön személyes, 5 

perces prezentációjának titka lépésről lépésre

A tréning tartalma:
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Tamás Katalin
marketing tanácsadó és tréner

Amerikai MBA diplomás, hazai és nemzet-
közi tapasztalatokkal rendelkező tréner 
16 év kommunikációs rutinnal, alapos 
marketing és pszichológiai ismeretekkel, 
széles vertikumú módszerspecifikus 
tudással, egyéni coaching, és vezetői 
tanácsadási jártassággal.

2008 óta dolgozik független marketing 
kommunikációs tanácsadóként, 2010-től 
foglalkozik pszichológiával. Közgazdász-
ként, viselkedéselemzőként, valamint 
majd két évtizedes marketinges tapaszta-
lata révén komoly eszköztára van ahhoz, 
hogy vezetőknek és cégeknek könnyítse 
meg mindennapjait. A két terület prak-
tikáit és fortélyait ötvözi, és osztja meg 
azért, hogy hatékonyabban, lelkesebben, 
hitelesebben, sikeresebben tudjuk képvi-
selni magunkat az üzleti életben. 

Az Ön trénere:



Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Lukácsi Ágnes 06-70/703-5465

Marketing: Mile Mónika 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3
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2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak
2016. MÁJUS 27-IG 2016. MÁJUS 28-TÓL

Ár Megtakarítás Ár

q  AZ “ÉN” MÁRKA: 2016. JÚLIUS 11-12., BUDAPEST  209.000 Ft 40.000 Ft 249.000 Ft

Az IIR Magyarország felnőttképzési intézmény.
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

TM6004

A meggyőző fellépéshez. 
A maradandó benyomáshoz. 
A megnyerő kisugárzáshoz.

2016. július 11-12. | BUDAPEST
márka  Az IIR

>
 >

 >

 www.iir-hungary.hu     +36-1/459-7301     konferencia@iir-hungary.hu

CSOPORTOS KEDVEZMÉNY 
Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10%kedvezményt kap. Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap. 

4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! 06-1/459-7334
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