Jak na ﬁremní prezentace a osobní branding?
15. října 2013 / 18:00 / ČSOB Inspirace Jungmannovo náměstí 767/6, 110 00 Praha 1

Program akce
Hlavní blok
17:30 - 18:00

Začátek registrace

18:00 - 18:05

Zahájení setkání - úvodní slovo
Petr Koubský - Deník N

18:10 - 18:35

Osobní branding v kostce
Jan Řezáč - House of Řezáč
Každý z nás má svůj brand – svou osobní reputaci, která o nás něco říká. Osobní branding je proces, který pomáhá ujasnit
si strategický pohled na váš život a nechat ho projevit navenek vůči těm správným lidem na správných místech. Na
přednášce projdeme jeho smysl a proces brandingu.

18:40 - 19:05

Sales Presentations that Work
Jeanne Trojan
You might have a great idea, product or service, but if you can’t deliver a presentation that makes your audiences want to
know more, you’re not going to succeed.
Jeanne will give you practical advice on how to use this kind of communication to set your organization apart from the
rest. You’ll leave the event full of ideas on how to create and deliver sales presentations that will help your potential
clients say ‘yes’.
After Jeanne’s talk there will be a feedback session in which selected speakers will deliver a short presentation (in Czech
or English) and receive feedback from Jeanne, Jan & and the audience. If you’d like to take advantage of this opportunity
to get exposure and receive free presentation advice, please contact michal.zolman@iinfo.cz.
- přednáška v anglickém jazyce bez tlumočení, feedback bude možný také v češtině

19:10 - 19:55

Feedback session - don't miss your chance!
Jan Řezáč - House of Řezáč, Jeanne Trojan
This is your opportunity to present your company to potential clients and receive professional presentation feedback. You
just need to create a ﬁve minute presentation that will be aimed at a wide audience. Contact michal.zolman@iinfo.cz for
more information and to register.
Nebojte se přihlásit do této části programu, kde můžete vyzkoušet, jaké to je prezentovat před publikem a hlavně získat
jedinečnou zpětnou vazbu od našich vystupujících. Stačí připravit pětiminutovou prezentaci a najít dostatek odvahy! Pro
více informací kontaktujte michal.zolman@iinfo.cz.
Prezentace mohou probíhat v anglickém i českém jazyce. Jeanne Trojan bude dávat feedback v AJ, ale pokud budete
mluvit česky, bude vám rozumět.
Kdo se již přihlásil:
Rostislav Kocman, Druidly
Petr Fodor, Flow studio
Elena Shubík, Visual Unity

20:00 - 21:00

Networking
Jsme rádi, že jste se na setkání přihlásili a budeme mít ještě větší radost, pokud se společně pobavíme na závěrečném
networkingu.
Těšíme se na vás
Team TUESDAY

21:00

Předpokládaný konec setkání

