
اصول ارائه حرفه ای



فــــردی و ســــــازمــــانیکــــــــوچ حـــــرفه ای و مدرس توسعه

«  حرفـــــــه ای سخـــــــــن بگویـــیـــــــــــــد»نویسنـــــــــــــده کتاب 

فرداخـــانــــــه فــــــــرایش موسسه آموزشی مدیـــــــــرعــــــامـــــل 

غیرحضــوریو سمینــــــار حضـــــوری دوره و اجـــــــرای ده ها 

غیــــر دولتیدولتی و مدیـــران از مشـــاور شمــاری و مربی 

مهارت های ارتباطیمقاله در حوزه 30بیش از نویسنده 

، تئوری انتخاب و کوچینگNLPدانش آموخته دوره های



Nick Vujicic







اصلینکته واضح نبودن 1.

نبود فایده مشخص برای مخاطب2.

فاقد روندی واضح3.

شرح و توضیحات زیاد4.

طوالنی شدن ارائه از لحاظ زمانی5.



Storytelling











ساختار زمانی1.

ساختار فیزیکی2.

راه حل–ساختار مشکل 3.

فایده–ساختار ویژگی 4.

مطالعه موردی5.

تقابل–روش مقایسه 6.



سوال 1.

آمار یا حقیقت تکان دهنده2.

داستان جذاب3.

نقل قول4.

کلمات قصار5.

(مثال ساده)قیاس6.



بیان نام شرکت یا تیم1.

عبارات دستوریحذف 2.

.تا می توانید عذرخواهی نکنید3.

متکبرانهعدم استفاده از عبارات 4.

عدم استفاده از عبارات تبعیض جنسیتی5.



می خواهم به این نکته اشاره کنم
اجازه دهید به این موضوع نگاهی بیندازیم

...قبال هم گفتم که 

صحبت کردیم... قطعا خاطرتون هست که راجع به موضوع 

...من اینطور فکر می کنم که

...پیش بینی های ما تا به حال دقیق بوده

با خرید سهام شرکت ما می توانید موفقیت را کسب کنید
...ما( خانواده)با ملحق شدن به شرکت

است...هزینه این محصول
است... مبلغ سرمایه گذاری این محصول 





 درصد زمـان90تمرین برای

یتعییـن نقـاط عطف یا میــــان

 زدنمهـارت تخمیـــن تقویت

تپیش بینی حواشی و سواال



زیـــــاد استکم، •

6*6رعایت قانون •

سبـــک یکســــان•

قانــون یـک سوم•

فونــت منــــاسب•

نحوه کار با پرزنتر•





عنوان ایده

شعار تیــم



همسئل/بیان مشکل



ارائه راه حل



مشتـــریــــــــــان هــــــــدف

Customer Segment



ارزش پیشـنــهـــــــــادی

Value Proposition



مــــــــــــدل درآمــــــــــدی

Revenue Models



تحلیـــل رقبــــا

مزیت رقابتی



برنــــامه بازاریـــــابی

Marketing Plan



معرفی اعضای تیم به همراه تخصص



تقدیر و تشکر



یبرایان تریس





وبینار امروزاسالیدهای PDFفایل •

درصد فیلم وبینار ارائه حرفه ای100کد تخفیف •

درصد دوره غیرحضوری داستان گویی40کد تخفیف •

•Ebookمدیریت ترس از سخنرانی
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