Nabídka semináře Příprava prezentací a veřejných projevů
Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s nabídkou seminářů zaměřených na přípravu prezentací a
veřejných projevů v anglickém jazyce.
Jmenuji se Gene Prior, jsem rodilý mluvčí původem z Kanady a mluvím plynně
česky. Vysokoškolské vzdělání jsem získal na předních kanadských univerzitách a
mám 10letou praxi s výukou anglického jazyka a s překlady. Mezi mé klienty patří
nejvyšší manažeři významných společností, jako například ČSOB, Hypoteční banky,
Poštovní spořitelny, Komerční banky, Penzijních fondů Komerční banky,
Hospodářské komory České republiky, Hospodářské komory hlavního města Prahy,
Kolektorů Praha, Odien Group či BisonRose. Obsah mých lekcí sahá od standardní
výuky, přes práci s textem až po intenzivní přípravu manažerů na významné
domácí i mezinárodní obchodní prezentace a konference.
Dovoluji si Vám nabídnout semináře zaměřené na prezentační dovednosti pro Vaši
odbornou praxi. Při výuce využívám svých zkušeností s projevy k veřejnosti, a to od
veřejných vystoupení v průběhu středoškolských a vysokoškolských studií až po
odborné prezentace či divadelní a hudební představení. Semináře se zaměřují
nejen na správné použití slovní zásoby a gramatiky, ale také na základní
prezentační dovednosti a přípravu na veřejná vystoupení, a to včetně vhodného
načasování a volby stylu projevu, které jsou nezbytné pro kvalitní sdělení. Studenti
se učí jak správně připravit strukturu, styl a celý řečnický projev s cílem vytvořit
zajímavé sdělení, které dosáhne požadovaného účinku. Základem je vybudování
sebedůvěry řečníka. Obsah lekcí je dán, nicméně studenti se nejvíce naučí vlastní
samostatnou prací – přípravou prezentací, vlastním vystoupením i kritickým
zhodnocením prezentací.
Mí dosavadní studenti zúročili své nabyté znalosti a zkušenosti při prezentacích
v Česku, Německu, Anglii či Spojených státech. Vysoká kvalita mé práce je
prověřena obchodními partnery, mezi které patří například:
Pavel Jirák, výkonný ředitel Penzijních fondů Komerční banky
Jan Sadil, výkonný ředitel Hypoteční banky
Zbyněk Vrbata, výkonný ředitel útvaru Elektronických služeb, ČSOB
Marie Zemanová, výkonná ředitelka útvaru Compliance, ČSOB
Kamila Stabrynová, vedoucí útvaru Trade Finance, ČSOB
Radek Šoltys, vedoucí oddělení Zahraničních zastoupení, CzechInvest
Ivan Zavadil, vedoucí útvaru Management lidských zdrojů ve Skupině ČEZ
Radek Pažout, tajemník, Hospodářská komora České republiky
Jana Hanušová, poradkyně CEO, Komerční banka
Budu velmi rád, pokud projevíte zájem o mé služby v oblasti jazykové výuky. Jsem
přesvědčen, že naše splupráce povede k oboustranné spokojenosti.
Gene PRIOR

