
In this workshop, we’ll cover:

What makes a successful PowerPoint 
presentation?

The factors that go into building and 
delivery of presentations.

How to successfully deliver and close 
a presentation.

All eyes on you - Most of us are nervous as soon as we are asked to make a presentation and 
present it. 

The ability to build, develop and deliver a purposeful presentation is key to being able to convey 
your message and achieve your desired results. In this workshop, you’ll learn to create 
meaningful and memorable presentations. Gain the confidence and skills to shift the way people 
think, feel, and behave. And - Learn how to calm yourself down and present like a professional! 

This is an experiential and practical workshop that combines practice and application of the 
principles learned through experiences, in a way that will make it fun and meaningful for the 
participants.
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Dos and Don'ts for an effective PowerPoint presentation.05

Overcoming stage fright 
(Performance Anxiety).04
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לפרטים נוספים והזמנות צרו קשר עכשיו!

For additional information please 
contact us today

Join us and learn methods, tools, 
and techniques to build a winning 
PowerPoint presentation that will 
keep your audience interested, 
curious and attentive.

How to Make an 
Amazing PowerPoint 
Presentation

 www.mash.org.il   |   info@mash.org.il   |   072-2500344

ייעוץ והדרכה

ייעוץ והדרכה

כיצד להכין ולהציג פרזנטציה 
 PowerPoint מנצחת בעזרת

הצטרפו אלינו ולמדו שיטות, כלים וטכניקות 
לבניית מצגת PowerPoint מנצחת שתשאיר 

את הקהל שלכם מתעניין, סקרן וקשוב.
כל העיניים עליך - רובנו מתרגשים ונלחצים כשמבקשים מאתנו להכין מצגת 

ולהציג אותה בפני אחרים. היכולת לפתח, לבנות ולהנחות מצגת תכליתית 
ואפקטיבית היא המפתח להעברת המסר שלך ולהשגת מטרותיך. בסדנה זו 

נלמד כיצד לבנות ולפתח מצגות אפקטיביות בהתאם למטרותיכם, לצרכי 
הקהל שלכם ולתוכן המקצועי שתרצו להעביר. בנוסף, ניתן כלים טיפול בחרדת 

במה ונחשוף טכניקות לפיתוח, עיצוב והנחיית מצגת מנצחת!

זוהי סדנה חווייתית ומעשית בפיתוח ועיצוב מצגות המשלבת תרגול ויישום של 
העקרונות הנלמדים באמצעות התנסויות, באופן שיהפוך אותה למהנה 

ומשמעותית עבור המשתתפים.

נזהה את הגורמים הנוגעים לבנייה ולמסירה נחקור מה הופך מצגת PowerPoint למוצלחת?
של מצגות. 

בסדנה זו נעסוק בין היתר בנושאים הבאים:

נלמד להתוות, לפתח ולבנות מצגת באיכות 
גבוהה.
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נלמד ונתרגל "עשה ואל תעשה" במצגת PowerPoint אפקטיבית.  05

נלמד להתגבר על פחד קהל וחרדת במה. 04
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https://api.whatsapp.com/message/KKHCAVGCATAXD1?autoload=1&app_absent=0
https://www.youtube.com/user/yanivshenhav
https://www.facebook.com/mash.org.il/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_follower_visibility_disclosure=0
https://www.mash.org.il/
mailto:info@mash.org.il



