COMUNICAÇÃO E
APRESENTAÇÃO EM PÚBLICO
“Venha trabalhar sua confiança para que seja capaz de
falar de forma convincente e encatadora.”

Garanta já a sua vaga!

SOBRE O TREINAMENTO
Apresentar-se de maneira assertiva garante uma boa parte do sucesso de sua comunicação.
Ao imergir na programação neurolinguística, o curso de Comunicação e Oratória com PNL vai
capacitá-lo a se expressar de maneira clara, estratégica e focada em realizar seus objetivos.
Comunicar-se com outra pessoa vai além de apenas repassar uma informação. Elementos como
expressões faciais, linguagem gestual, tom de voz e até mesmo os trajes usados constroem a
imagem que o outro terá de você. É neste viés que as técnicas de oratória e comunicação poderão
fazer a diferença na sua carreira e na sua vida pessoal.
A comunicação eficaz está presente em todas as circunstâncias que envolvem exposição de
conhecimentos, troca de ideias e negociação. Dessa forma, nossa atuação se dá em torno de
auxiliar na superação de barreiras comunicacionais para que a interação flua de forma favorável
para o aluno.

Garanta já a sua vaga!

O QUE IRÁ APRENDER
• Autoconhecimento visando liberação de recursos internos para ter um melhor desempenho;
• Entender como funciona a mente de um orador;
• Como eliminar tremores, medos e ansiedades;
• Irá utilizar técnicas de grandes oradores para uma apresentação de qualidade e impacto;
• Como estabelecer uma sintonia com o ouvinte para exercer as técnicas da oratória.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• PNL para comunicação
• PNL para Oratória
• Dicas vencer o medo
• Processo de comunicação
• Criando sintonia com seu público
• Como utilizar recursos visuais, auditivos e cinestésicos
• Perfil comportamental
• Tipos de comunicação
• Fala e corpo na comunicação
• Expressão corporal
• Vícios de linguagem
• Como preparar – se para apresentações e reuniões
• Adequação à comunicação

Garanta já a sua vaga!

TRANER DO CURSO
RAFAEL BARONE
Rafael Barone é empresário do ramo de Construção Ciivil, especialista em desenvolvimento
empresarial, além de filósofo e idealizador do Blog Café Coruja. Practitioner em
PNL, com diversas formações no INEMP ministradas pelo Professor Marco Túlio
Costa, Barone também é Diretor do Instituto de Neurolinguística Empresarial.
Palestrante e Trainer de PNL, seu diferencial reside em sua metodologia de ensino que
agrega técnicas de Programação Neurolinguística e Linguagem de Persuasão. Indo muito
além das técnicas de linguagem, Rafael tem em seus mentores Marco Túlio Costa e Cynthia
Dell’Isola, acesso às mais avançadas técnicas de aprendizagem e desenvolvimento humano.
Ao desenvolver em seu público novas habilidades geradas a partir do conhecimento e
das práticas características de suas apresentações, Rafael Barone é, sem dúvidas, um
Trainer que impacta!

Garanta já a sua vaga!

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO
R$ 390,00 à vista

2x de R$ 195,00 no cartão

2x de R$ 195,00
no cheque

CONDIÇÕES PARA ALUNOS DE OUTROS INSTITUTOS
Se você já cursou um Comunicação e Oratória com PNL em outro instituto e deseja
refazê-lo conosco, terá um desconto de 30% (Trinta por cento) sobre o valor de tabela,
mediante apresentação de certificado do treinamento realizado anteriormente.
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TREINAMENTOS INCOMPANY

Garanta já a sua vaga!
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