WORKSHOP
STORYTELLING
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
15И ЮНИ 2018
10:30 - 17:30 Ч.

Програмата е разработена за специалисти в сферата на маркетинга, рекламата, бранд
мениджмънта, PR, HR ,като и за собственици и управители на бизнес и за всички, които
желая да развият полезното умение да разказват завладяващи и мотивиращи истории.
Умението да разказваме истории се превръща все повече във важно стратегическо
бизнес предимство.
Ние вярваме, че разказването на истории може да се научи и усъвършенства чрез учене
и практика. Предлагаме обучение, което ще ви помогне да разберете как да влияете, да
въздействате и да вдъхновявате чрез истории.
Разказването на истории - като интегрирана част от дизайн мисленето и стратегиите на
марката. Съдържанието се превръща в бъдещето за маркетинга. Бил Гейтс споделя по
темата: "Нашият мозък цени историите повече от всичко останало."

WWW.BEIED.COM

0887929703

Обучител : Проф. д-р Десислава Бошнакова
Разказването на истории е закодирано във всеки от нас. Чрез истории
опознаваме света, споделяме емоциите си и съхраняваме спомените
си. Но никой не отделя време в образованието, за да ни научи как да
разказваме истории по-добре.
Е, ние ви предлагаме една такава възможност – да отделите един ден,
в който да развиете уменията си да разказвате по-добре истории,
които ще ви помогнат да печелите повече. Защото хората обичат
историите. А вие?
В рамките на обучението ще разгледаме изкуството на разказване на
истории – от Аристотел до компании като Lego, Apple, Disney и много
други. Ще поработите върху собствените си умения, като се учите от
примера на най-добрите.
Ще разказваме истории – за вас, за работата ви, за компанията, за
продукта или услугата. Ще видим как разказването на истории е найбързият начин към завладяване на аудиторията – онлайн и на живо.
РЕГИСТРАЦИЯ :
• Попълнете регистрационна форма : https://goo.gl/forms/xz91wP8jYT287vmk1
• Ще получите потвърждение
• Гарантират се само регистрации в срок. Местата са ограничени.
• Неявявания не се възстановяват. Регистрацията може да се прехвърли на друг служител
• Таксата се превежда в лева по курса на БНБ в посочената в проформа фактура сметка

“THE MOST POWERFUL PERSON IN THE WORLD IS THE STORY TELLER. THE STORYTELLER SETS THE
VISION, VALUES AND AGENDA OF AN ENTIRE GENERATION THAT IS TO COME.” – STEVE JOBS

Споделени впечатления от участници:
" Страхотна организация." " Преоткриване!!"
" Хареса ми практическата насоченост "
" Продължавайте все така. Успех! "
" Изключително полезно! Без коментар! "
" Уважавам и се възхищавам на хора ОБИЧАЩИ работа си и работещи със СТРАСТ."
" Семинарът надмина очакванията ми. Бих дошла отново!"
" От обучението успях да извлека изключително много полезна информация. "
" Лекотата на общуване, както и подчертаното уважение към всеки участник са нещата, които ми
направиха впечатление."
" Като цяло материята бе представена много увлекателно, с лекота"

" Отваряне на сетивата за всички детайли, които на пръв поглед изглеждат маловажни "
" Впечатли ме лекотата на общуване по време на реалния казус."
" Беше доста интересно"
" Цялостен поглед върху етапите в процеса по организиране на събития"
" Лекторът предаде материята по достъпен и задържащ вниманието начин"
" Споделянето на личен опит и преживявания допринесе за по-лесното възприемане на посланията."
" Как да си представя житейската история в 1 минута - изключително благодарна съм за този поглед. Отвори за
мене нови хоризонти "
" Лекторката е страхотна, обучението е супер и много добре организирано :)"
" Беше инстински обогатяващо, наслаждавах се и се заредих с много положителни емоции и ценно знание."

