
Wiarygodne przemawianie publiczne nie jest !atwe nawet 
w"tradycyjnych sytuacjach biznesowych. Prawdziw# sztuk# 
staje si$ w"obliczu kryzysu, gdy czas gra na nasz# niekorzy%&, 
media domagaj# si$ informacji, a"sytuacja wymyka si$ spod 
kontroli. Warsztat zawiera skondensowan# wiedz$ i"praktyczne 
narz$dzia oparte o"najlepsze do%wiadczenia i"najnowocze%niej-
sze praktyki w"tym zakresie. Uczestnicy otrzymaj# wskazówki 
pozwalaj#ce w"sposób istotny zwi$kszy& efektywno%& w"obsza-
rze prezentacji i"wyst#pie' publicznych w"obliczu kryzysu.

  Jak wiarygodnie przekaza! trudne  
i"dramatyczne informacje?

  Jak nie straci! w#tku i"dobrze wypa$! 
w"krzy%owym ogniu dziennikarskich pyta&?

  Jak efektywnie przygotowa! si' do kryzysu?

  Jak stworzy! zintegrowany program dzia(a& 
antykryzysowych?

  Jak pod presj# czasu i"emocji zarz#dza!  
sztabem kryzysowym?

Przyrodnicze kataklizmy, wycieki danych, powa(ne awarie – 
coraz cz$%ciej patrzymy na biznes z"perspektywy potencjalnego 
kryzysu. Warsztat omawia zagadnienia zarz#dzania samym kry-
zysem, jak i"wszelkie dzia!ania antykryzysowe, które firma mo(e 
i"powinna podj#&. Pokazuje ksi#(k$ zarz#dzania kryzysowego 
jako nowoczesne narz$dzie zarz#dzania ryzykiem w"komunika-
cji. Zwraca uwag$ na style zarz#dzania i"ich wp!yw na reakcje 
mened(erów na konflikt i"kryzys.
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Specjalista z"dziedziny"zarz#dzania wra(eniem w"biznesie, zarz#-
dzania wizerunkiem i"prezentacji biznesowych. 

Prowadzi szkolenia oraz coaching z"zakresu zaawansowanych 
technik zarz#dzania wra(eniem w"relacjach biznesowych, technik  
wp!ywu, technik antymanipulacyjnych. Wyk!ada w"Wy(szej Szkole 
Przedsi$biorczo%ci i"Zarz#dzania im. Leona Ko)mi'skiego. Osobi-
sty coach i"doradca wizerunkowy najlepszych krajowych menage-
rów najwy(szego szczebla. W"swojej karierze przeszed! wszystkie 
szczeble zarz#dzania – od specjalisty do dyrektora generalnego. 

Szkoli! dla takich firm jak: Pekao S.A., IFS Poland, Organon Poland, 
BP, Dr. Irena Eris, Nepentes, P.P.H.U. Rowitex Sp. z"o.o., Sano Sp. 
z"o.o., BRE Bank S.A., EKO-PARK S.A., Deutsche Bank PBC, NBP, 
ING Bank *l#ski, Millenium, Johnson&Johnson, AxA, PZU +ycie, 
BPH TFI, PKO TFI, Hertz System Ltd. Sp. z"o.o., METLIFE Towarzy-
stwo Ubezpiecze' na +ycie S.A., Assesco Poland S.A., Sodexho, 
Nordea Bank, Dresdner Bank, Golden Egg, MON, Teva, PKO BP, 
Saatchi&Saatchi.

Trener z"certyfikatem Akademii Leona Ko)mi'skiego. Doradca 
z"dziedziny public relations i"komunikacji kryzysowej. By!a rzecz-
nikiem prasowym Telefonii Dialog i" Marsza!ka Województwa 
Dolno%l#skiego, dziennikarka radiowa i"prasowa. Ma praktyczne 
do%wiadczenia w"prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyj-
nych, i"zarz#dzaniu komunikacj# w"kryzysach. Jest wspó!w!a%ci-
cielem agencji public relations PR time. Uplasowanej na drugim 
miejscu w"Klienckim Rankingu Agencji Public Relations, przygo-
towanym przez magazyn „Home&Market” w"roku 2010.

Szkoli!a mi$dzy innymi zarz#d Ma!opolskiej Kasy Chorych, zarz#d 
firmy JTT, pracowników Volskwagen Motor Polska, kadr$ mene-
d(ersk# Elektrociep!owni Zielona Góra SA, dyrektorów stacji dializ 
INCP, handlowców firmy AMITECH Poland, cz!onków Zwi#zku Pra-
codawców „Polska Mied)”, kadr$ mened(ersk# spó!ki Veolia Us!ugi 
dla *rodowiska, pracowników firmy Kogeneracja SA, kadr$ me-
ned(ersk# i"pracowników firmy KGHM Ecoren, mened(erów firmy 
kosmetycznej Clarena. Prowadzi!a zaj$cia dla uczestników studiów 
podyplomowych WSB we Wroc!awiu i"Poznaniu, m.in. w"zakresie 
psychologii kryzysu, komunikacji kryzysowej i"employer brending. 
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Dzie" pierwszy – 28 listopada 2011 r. 
Wywiad tv – budowanie wizerunku medialnego marki

830 – 900 Rejestracja uczestników, rozpocz'cie 
szkolenia

900 – 1030 Wywiad Telewizyjny w"sytuacji 
kryzysowej

Jak przygotowa& si$ do wywiadu?
Jak konstruowa& wypowied) podczas 
wywiadu?
Jak odpowiada& na pytania dziennikarzy?
Jak udziela& odpowiedzi na trudne pytania?
Taktyki prowadzenia rozmowy z"dziennikarzem
Najcz$%ciej spotykane b!$dy podczas udziela-
nia wywiadu – jak ich unika&? 
Ile z"tego co powiesz, zostanie u(yte w"mate-
riale medialnym?
Jak nie da& wybi& si$ z"toku wypowiedzi?
Jak kontrolowa& przebieg wywiadu?
Specyfika wywiadów telewizyjnych

Blok zako'czony nagraniem – „setka”

1030 – 1045 Przerwa na kaw', herbat'
1045 – 1245 Kszta(towanie wizerunku medialnego – 

wykorzystanie j'zyka cia(a w"procesie 
kreowania wizerunku

Podstawy zachowania przed kamerami:
 , kontakt wzrokowy
 , postawa cia!a
 , r$ce i"gestykulacja a"akcentowanie tre%ci
 , nawyki gestykulacyjne
 , mimika
 , ton i"barwa g!osu

1245 – 1330 Przerwa na lunch

1330 – 1500 Trening wspó(pracy z"mediami w"sytuacji 
kryzysowej – sztuka zachowania si# 
przed kamer$

Co wolno a"czego nie wolno robi& przed 
kamer#?

 , kolor / ubranie / makija(
 , miejsce wyst#pienia
 , gesty
 , pokonywanie strachu przed kamer#

-wiczenie odpowiednich reakcji na stres 
i"doskonalenie umiej$tno%ci radzenia sobie ze 
stresem.
-wiczenia z"analiz# nagra': 

 , wywiad na (ywo
 , setka
 , wywiad ca!o%ciowy
 , wyst#pienie w"grupie dyskusyjnej w"studio 
telewizyjnym

1500 – 1515 Przerwa na kaw', herbat'
1515 – 1700 Wywiad Telewizyjny w"sytuacji 

kryzysowej
Jak skonstru!owa& wypowied)?
Od czego zacz#&?
Jakich argumentów u(ywa&?
Czego unika& w"wypowiedzi?
Jak radzi& sobie ze stresem?
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Dzie" drugi – 29 listopada 2011 r.
B$d% przygotowany na kryzys – zarz$dzanie pod presj$ czasu i emocji

900 – 1030 Zarz#dzanie sytuacj# kryzysow#
Co to jest kryzys i czy mo(na go przewidzie&?
Typy i etapy sytuacji kryzysowych.
Jak przygotowa& organizacj$ do zarz#dzania 
sytuacj# kryzysow#?
Rola komunikacji wewn$trznej i zewn$trznej 
w zarz#dzaniu sytuacj# kryzysow#.
Kryzysy wtórne – dlaczego si$ pojawiaj#?

1030 – 1045 Przerwa na kaw', herbat'
1045 – 1245 Sztab kryzysowy w akcji

Od czego zale(y skuteczno%& dzia!ania sztabu 
kryzysowego?
Sk#d czerpa& informacje?
Wspó!praca ze s!u(bami ratowniczymi.
Mówi& jednym g!osem – podstawa zasada za-
rz#dzania komunikacj# w sytuacji kryzysowej.
Rola mediów w kszta!towaniu sytuacji kryzy-
sowej.
Prawa i obowi#zki wobec dziennikarzy. Jak 
najlepiej udost$pni& dziennikarzom informa-
cje?

1245 – 1330 Przerwa na lunch
1330 – 1500 Ksi#%ka zarz#dzania sytuacj# kryzysow#

Czym jest i czym nie jest ksi#(ka zarz#dzania 
sytuacj# kryzysow#?
Czy ksi#(ka zarz#dzania sytuacj# kryzysow# 
mo(e pomóc?
Co powinno si$ znajdowa& w ksi#(ce zarz#-
dzania sytuacj# kryzysow#?
Ksi#(ka zarz#dzania sytuacj# kryzysow# 
a"inne firmowe instrukcje – bhp, ISO.
Przyk!adowe o%wiadczenia i komunikaty.

1500 – 1515 Przerwa na kaw', herbat'
1515 – 1700 Najcz'stsze reakcje na sytuacje 

kryzysowe
Kryzys a konflikt.
Tradycyjne style reakcji na konflikt.
Mechanizm obl$(onej twierdzy.
Zniekszta!cenia komunikacji w sytuacji kon-
fliktowej i kryzysowej.
Analiza osobistych stylów reakcji na konflikt.



wp!ata do 20.11.2011 r.:

1600 z! PLN (+ 23% VAT)

wp!ata od 21.11.2011 r.: 

1750 z! PLN (+ 23% VAT)

W"przypadku wycofania zg(oszenia w"terminie pó)niejszym ni% 14 dni przed szkoleniem, 
uczestnik jest zobowi#zany do pokrycia kosztów w"wysoko$ci 50% warto$ci zamówie-
nia. W"przypadku wycofania zg(oszenia w" terminie pó)niejszym ni% 7 dni przed szko-
leniem uczestnik jest zobowi#zany do pokrycia kosztów w" wysoko$ci 100% warto$ci 
zamówienia. Odwo(anie zg(oszenia musi by! dokonane w"formie pisemnej. Mo%liwe jest 
zg(oszenie zast'pstwa uczestnika inn# osob#. Organizator  zastrzega sobie prawo do 
zmiany trenerów z"przyczyn niezale%nych od organizatora.

O$wiadczam, %e jestem upowa%niony (-na) przez firm' do podpisania formularza.

Prosimy o wype!nienie formularza 
i"przes!anie na nr fax: 71 337 06 85

Podpis i piecz#tka

Firma

Adres

Imi# i nazwisko (1)

Stanowisko

Imi# i nazwisko (2)

Stanowisko

Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres 
e-mail informacje o szkoleniu: agend' oraz mapk' dojazdu)

Stanowisko

E-mail

Telefon/Fax

  Tak, wyra&am zgod# na przesy!anie  
ofert drog$ elektroniczn$

Faktura
  O'wiadczamy, &e jeste'my p!atnikami VAT 

nasz nr NIP: 
  Upowa&niamy firm# PR TIME do wystawienia 
faktury VAT bez naszego podpisu

  O'wiadczamy, &e nie jeste'my p!atnikami VAT

P!atno'( 
Przelew w"terminie 7 dni od daty otrzymania 
potwierdzenia zg(oszenia na konto PR time.

PR time Rabiega Skórska sp. j.

al. Wi'niowa 33, Wroc!aw

NIP: 899)265 46 18

ALIOR Bank SA

nr konta: 60 2490 0005 0000 4500 1640 5102

Potwierdzenie zg!oszenia
Po otrzymaniu formularza zg(oszeniowego prze$lemy 
Pa&stwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na 
adres e-mail wskazany w formularzu.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przes(anie 
do organizatora zg(oszenia oraz dokonanie p(atno$ci 
w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zg(oszenia na 
wy%ej wskazane konto.

Cena zawiera 
  uczestnictwo w szkoleniu, materia!y szkoleniowe, 
certyfikat 

  obiady, pocz#stunek podczas przerw

* Cena nie zawiera noclegów
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