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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs de formació «Impacting your Audience (I&II)»,
de sis hores de durada, i que tindrà lloc a través de l’aula virtual ZOOM.

Dades del curs:
•
•
•
•
•
•

Inscribe You!

Durada: 6 hores
Periodicitat: 2 sessions de 3 hores
Dates: dilluns 5 i dimecres 7 de juliol
Horari: de 09.30h a 12.30h
Les classes seran reduïdes, màxim 10 assistents
Nivell mínim d’anglès B2

Informació general:
Som els actors de la presentació i el nostre discurs el guió de l’obra
Cada vegada més, les empreses necessiten persones que siguin creatives, creïbles i conscients de
l'impacte que les seves accions tenen en el seu entorn laboral, tant a nivell nacional com en mercats
internacionals, on les fires i les reunions virtuals guanyen presència i la comunicació en anglès és
imprescindible i ha de ser eficaç.
En aquest taller, s’utilitza la mateixa tècnica que es fa servir al teatre i a les grans presentacions:
l'Applied Improv, la Parallenguatge o la Comunicació no verbal.
El repte comú en tots els escenaris: parlar amb convicció i seguretat, moure amb naturalitat i
coherència i, especialment, ser creïbles.
Programa:
•
•
•
•
•
•

How to become a good presenter: Staging & Breaking the Ice
Body language - persuasion, creating enthusiasm in presentations
Communicating with confidence and credibility
Voice Power - Main techniques
Presenting: Shocking openings, fluent speech, signposting, closing
Key Language: Business terminology and useful expressions

Objectius:
Donarem eines per aconseguir arribar al nostre públic frases en anglès tremendament efectives per
comunicar millor, augmentant la capacitat de persuasió i crear empatia.
Aprendre a perdre la por a l’idioma i la barrera que pot representar.
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Metodologia:
El taller combina l'única fórmula de llenguatge i tècniques Improv, traient el màxim partit als dos
objectius, el de millorar la pròpia habilitat de comunicació i aconseguir augmentar la fluïdesa i
seguretat quan parlem en anglès.
Docent:
Natiu, docent de l'idioma, amb una àmplia experiència professional i especialista en les tècniques de
Storytelling i Applied Impro
Preus:
•
•

Import associat: 90€ (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa)
Import no associat: 120€ (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa)
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