
 

 

 
WEBINAR: Softskills Keys to successful on-line presentations 

 

Data: 24 de març; sessió online de 10.00h a 11.00h 

Durada: 1 hora  Preu:   GRATUÏT 

Lloc: Online. L’enllaç s’enviarà el dia abans del webinar 

 
Inscriu-te a: formacio@telecos.cat – Tel. 935513322 

 
 

 
Quantes vegades has acabat de fer una presentació en línia i t´has adonat que realment no has connectat amb 
l´audiència? Saps que la teva presentació no ha estat clara i concisa, el teu llenguatge no era convincent i no 
estaves segur.  
Els millors ponents es preparen i: 

• S´asseguren de tenir una fluïdesa  coherent 

• Eviten donar “Massa Informació” i “Massa Paraules” 

• Fan una Obertura Efectiva 

• Tenen un missatge clar o “Crida a l´acció” 

• Utilitzen tècniques retòriques 

• Finalitzen concisament amb un resum i conclusions clares 

• Assagen per a: 
- Lliurar el contingut amb una veu suau i segura 
- Afinar la comunicació no verbal (contacte visual, postura, gestos i actitud)  

El món dels negocis és ara, més que mai, internacional i digital. Hem de ser eficients en la nostra comunicació 
oral. A vegades no és fàcil inclús en el nostre propi idioma, si hi afegim el factor anglès, ens podem trobar que 
les nostres habilitats no siguin representades com nosaltres voldríem.  
 

 

Objectiu 

Introduir les consideracions clau per a fer presentacions en línia exitoses que donin resultats  i 

aprofundir en la necessitat de treballar les teves habilitats personals en una exposició. 

Va adreçat a 

Persones que treballen en entorns corporatius on les presentacions tant en anglès com en la 

llengua nativa siguin freqüents i les habilitats per fer una bona presentació siguin clau pel 

creixement de la seva carrera 

Professor: Albert Fisher Director d´Advance Communication. Coach de comunicació en anglès 

per a no natius. 

Programa 

1. Com valores la teva habilitat per a comprometre´t amb la teva audiència? 

2. Què necessiten les altres persones perquè acceptin les teves idees i propostes? 

3. Quan hauries de donar la teva informació més valuosa? Al principi, al mig, al final? 

4. Tens una estructura per a ajudar-te a constituir les teves presentacions? 

5. Necessitat de treballar les teves habilitats en una presentació 
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