
Akademia Mówców to kompleksowy, 64-godzinny kurs prowadzony przez profesjonalnych mówców 

i certyfikowanych trenerów, którzy wyposażą Cię w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do przemawiania 

wykorzystując  cały wachlarz narzędzi i technik stosowanych przez zawodowych mówców.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach Akademii:

✓ zgłębisz tajniki ciekawego opowiadania historii i stosowania ich w biznesie

✓ poznasz techniki panowania nad stresem i tremą podczas wystąpienia

✓ dowiesz się, jak zaskoczyć publiczność efektem WOW, pozostając na długo w ich pamięci

✓ doświadczysz „poligonu” niecodziennych sytuacji, ucząc panowania nad stresem i pracy z trudną 

publicznością

✓ opanujesz techniki profesjonalnych mówców, podnosząc swój autorytet i wizerunek

Twoje kompetencje potwierdzone będą Certyfikatem ukończenia kursu wydanym przez Gdańską Akademię 

Umiejętności Menedżerskich.

gaum.pl
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Akademia Mówców
zawiera

❖ 8 dni intensywnych zajęć 
(64 godziny)

❖ Nagrania z wystąpień, pokazujące 
Twoje postępy

❖Materiały szkoleniowe

❖ Egzamin

❖ Indywidualna informacja zwrotna
po egzaminie

❖ Certyfikat ukończenia kursu

❖ Przerwy kawowe w czasie zajęć

start: 16.07.2022

• Wartość kursu:  5.970 zł

• Rabat  470 zł przy jednorazowej wpłacie 
do 24 VI 2022 r. 

• Rabat  270 zł przy wpłacie zaliczki 1.500 zł 
do 24 VI 2022 r. (pozostała kwota do 15 VII)

• Wartość kursu w ratach płatnych przed każdym 
zjazdem (4 x 1.600 zł) – 6.400 zł 

• Ilość miejsc ograniczona tylko do 12 osób

• Rekrutacja trwa do 10 VII 2022 r.

• O zapisie decyduje termin wpłaty

• Dla płatników VAT doliczamy do ceny 23% VAT

• Promocja dla pierwszych 3 osób 
potwierdzających wpłatą uczestnictwo w Kursie,
wybrane szkolenie otwarte (2-dniowe) 
za 50% wartości!

W praktyce przemawia każdy, dla niektórych jest to 
nawet umiejętność niezbędna w karierze zawodowej. 

Akademię Mówców kierujemy do:

• osób prowadzących prezentacje biznesowe 
w firmie i poza nią

• trenerów biznesu, którzy chcą rozwinąć swój 
warsztat mówczy

• osób, dla których wystąpienia publiczne 
wiążą się z dużym wysiłkiem i stresem

• osób występujących na konferencjach

• osób chcących budować swój profesjonalny wizerunek 
i markę osobistą

gaum.pl
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Harmonogram zjazdów:

ZJAZD TERMIN TEMAT

I 16-17 VII Podstawy wystąpień publicznych

II

06 VII Wprowadzenie do storytellingu

07 VII Storytelling w biznesie

III

03 IX Techniki profesjonalnych mówców

04 IX Osiąganie efektu WOW

IV 01 – 02 X

Poligon i stres – radzenie sobie w trudnych sytuacjach podczas wystąpień

Nawiązywanie interakcji z publicznością

Pomoce wizualne

Improwizacja na scenie

Wystąpienia online

IV 01 – 02 X Egzamin praktyczny

Akademia Mówców - ZAPISY Dowiedz się więcej: 608 414 802
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