Thuyết trình

Năng lực trình bày thực tiễn và truyền
cảm hứng
Trực tiếp

Khóa học này cung cấp các kỹ năng giúp nâng tầm chuyên sâu khả năng
truyền đạt một cách tự tin và thành thạo đến tất cả các loại đối tượng người
nghe.

Bạn sẽ học được những gì
Học cách giao tiếp với sự rõ ràng và chắc chắn, tương tác với một sự tự nhiên
và thái độ tập trung, truyền đạt trực tiếp và đơn giản các tài liệu phức tạp.
Khám phá cách để thể hiện sự tự tin và lòng nhiệt tình trong khi xây dựng uy
tín. Khám phá các kỹ thuật để vượt qua các tình huống bất lợi và khuyến khích
mọi người chấp nhận thay đổi và hành động!

Tại sao bạn muốn học chương trình này
Từ năm 1912, Dale Carnegie đã mang đến cho những người làm kinh doanh
những công cụ giúp thành công trong việc định hướng các lĩnh vực kinh doanh
phức tạp. Khóa học này cung cấp các kỹ năng nâng tầm cho bạn để giao tiếp
một cách tự tin đối với bất kỳ đối tượng nào. Bạn sẽ nhận được các phương
pháp và kỹ thuật đã được chứng minh để phát triển các bài thuyết trình hấp
dẫn với sự hấp dẫn toàn cầu - có kết quả tích cực và nhất quán.

Chương trình này giúp gì cho bạn
Đó là một trải nghiệm tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong kết quả kinh doanh.
Khán giả của bạn sẽ quan sát bạn như bạn đã chuẩn bị, thông tin và sự tự tin.
Bạn sẽ thấy những lợi ích đo lường được thông qua năng lực giao tiếp, hình
ảnh cá nhân, tổ chức và đạt được mục tiêu cuối cùng của mình.

