
SECRETELE 
A F A C E R I  D E  S U C C E S  

Esențial pentru succesul tău:

Vorbitului în public

dezvoltă-ți abilitățile de comunicare 

P E N T R U  C A  M E S A J U L  T Ă U  S Ă  S C H I M B E  V I E Ț I

Vorbește în public ca un lider
și construiești relații puternice



îți exprimi ideile, să le promovezi,
construiești relații puternice,
îți crești încrederea în tine, 
inspiri oamenii la acțiune,
evoluezi în domeniul tău, 
îți dezvolți afacerea.
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Pentru a avea succes, este esențial să convingi
prin prezentarea ideilor tale. Această abilitate este
valoarea care te va ajuta să-ți împlinești visele. 

Intro
 Secretele vorbitului în public

tehnicile de construire a discursului, 
sfaturi esențiale privind conținutul discursului
/ oricărei compoziții,
secretele pentru gestionarea fricii de a vorbi în
public.

Ideile sunt punctul forte al momentului,  iar
dezvoltarea abilităților de comunicare este cheia!

Succesul nostru depinde enorm de capacitatea
de a ne prezenta și a expune ideile, viziunea,
propunerile.

Majoritatea oamenilor au o teamă de a vorbi în public
și consideră o provocare să-și exprime ideile.

A fi un bun vorbitor în public te ajută să:

Capitolul I îți oferă toate componentele, etapele
construirii și prezentării mesajului tău. Cine are
nevoie de îndrumare pentru a-și gestiona teama de
a vorbi în public, găsește cheia în capitolul Level UP.

Ți-am pregătit acest ghid pentru a te ajuta să vorbești în
public ca un lider. 

Dezvoltă-ți încrederea pentru discursul care schimbă
vieți, explorând:



Cuprins

4. Cum gestionăm emoțiile și frica de a vorbi

în public. (p. 2)

5. Ce componente punem în discursul nostru

pentru a cuceri audiența. (p. 15)

Structura compoziției. Cum construim

discursul, povestea, articolul. (p.5)

Sfaturi esențiale privind exprimarea și

comunicarea nonverbală. (p. 13)

De ce ne este frică să vorbim în public. (p.24)

1.

2.

3.

Capitolul I
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Concluzii (p. 30)
Cadou  pentru tine (31)
Întrebări (p. 32)

Concluzii (p. 20)
Întrebări (p. 21)
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Obiective

dobândi o perspectivă nouă asupra
anxietății asociate vorbitului în public,

Participanții vor: 

deprinde arta de construire a unui
discurs, a unei povești, a unui articol,

obține sfaturi esențiale privind
exprimarea și comunicarea
nonverbală,

înțelegând contextul scenei și
emoțiile, adresând  întrebările
potrivite.

urmând o structură compatibilă
oricărei compoziții.

parcurgând cele mai importante
principii pentru prezentare a unui
mesaj în fața unui public sau a
oricărui interlocutor.

Capitolul I

Capitolul I
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primi un cadou inedit din partea noastră!
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Obiective

identifica metodele personale de
gestionare a emoțiilor / fricii,

Participanții vor: 

primi componentele pentru un
discurs care să cucerească audiența,

asimilând o serie de metode
sănătoase pentru a gestiona
stresul asociat vorbitului în
public.

învățând să oferim publicului o
experiență unică, concentrându-
ne pe ceea ce este esențial în
orice interacțiune.
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Level UP  Secretele vorbitului în public



Alegerea temei, a titlului și keywords

Descrierea contextului

Prezentarea viziunii asupra temei

Rezultatele abordării

Concluzii

Întrebări 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Etapele construirii unui discurs, unei
povești sau oricărui tip de lucrare
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Capitolul I

Structura compoziției. Cum construim
discursul, povestea, articolul

1.

Oricât ar fi de bun mesajul pe care vrei să

îl transmiți, va impresiona audiența 

numai dacă este exprimat într-un

 mod care să cucerească.
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