
דבר כדי לנצח ולהשפיע!

למדו כיצד להעביר מסרים בצורה יעילה, 
מקצועית ומרשימה תוך הכנה נכונה, שימוש 

בשפת גוף וטכניקות שכנוע. 

סדנת שפת גוף ודיבור אפקטיבי בפני קהל!

מעת לעת, כולנו מדברים בפני קהל. למרות שהתפיסה הרווחת היא שעיקר המסר טמון בממד המילולי בהצגה, 
מחקרים מראים שההצלחה בהעברת מסרים טמונה דווקא במיומנויות שפת הגוף ובשימושי קול ושפה. 

במסגרת הסדנה נעניק למשתתפים את המידע, הכלים והמסגרת לתרגול על מנת להפוך לדוברים מקצועיים, בעלי 
מיומנויות שפת גוף והעברת מסרים טובה יותר ועם כלים מקצועיים לשכנע, להשפיע ולהעביר מסרים בהצלחה.

הסדנה משלבת חומר לימוד מקורי, כלים עדכניים, מתודות למידה חווייתיות ובעיקר - תרגול ויישום בעזרת וידאו 
ומשוב לשיפור מיידי.

שימוש נכון בשפת גוף לתקשורת אפקטיבית. 
מיומנויות בקריאת שפת גוף של אחרים 

וניהול ההצגה בהתאם לכך.

בסדנה זו נעסוק בנושאים הבאים:

בניית טיעונים והצגה אפקטיבית ומשכנעת 
בממד המילולי.

שימושי קול ושפה אפקטיביים ומעוררי עניין 
במהלך דיבור בפני קהל ולקוחות. 

שימוש נכון בשפת גוף מקצועית, תרגול ומשוב 
לשיפור ביצועים.

טכניקות טיפול בהתנגדויות ומיומנויות שכנוע 
והשפעה. 

יצירת ביטחון בהצגה וטכניקות לחיזוק "הדמיון הזהה" (Rapport) בעזרת שפת גוף.

לפרטים נוספים והזמנות צרו קשר עכשיו!
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In this workshop, we'll cover:
The use of body language for effective 
communication. 

Constructing arguments and how to 
present them. 

From time to time, we all speak in front of an audience. Research has shown the success of 
conveying messages actually lies in body language skills, rather than the verbal dimension of a 
presentation.

We will provide participants with the information, tools and practical framework needed to 
become professional speakers and excel in their message delivery. 

The workshop combines advanced learning methods & practicing the skills learned through 
videos and feedback for immediate improvement.

Effective body language & 
presentation skills workshop!

Learn how to convey messages effectively, professionally 
and impressively with the tools of proper preparation, 
body language, and preservation techniques.
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How to speak in front of an audience.05

Creating confidence and strengthening "identical imagination".07

Reading body language.

The proper use of professional body 
language.
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Resistance handling techniques and 
persuasion skills. 06

For additional information please 
contact us today

Speak to Win and 
Influence 
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ייעוץ והדרכה

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



