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Kỹ năng thuyết trình là kỹ năng bạn cần để
truyền đạt những bài thuyết trình hiệu quả và
hấp dẫn cho nhiều đối tượng khán giả khác nhau.
Kỹ năng này bao gồm nhiều yếu tố khác nhau
như xây dựng cấu trúc/thông điệp cho bài
thuyết trình, thiết kế trang trình bày, điều chỉnh
giọng nói và sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi truyền
đạt. Hiểu được những yếu tố này sẽ giúp bạn có
đủ kiến thức về những công cụ và kỹ thuật cần
thiết để tự tin trình bày thu hút khán giả và thành
công khi truyền tải thông điệp mình mong muốn.
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"There are always three speeches, for everyone
you actually gave. The one you practiced, the one

you gave, and the one you wish you gave."
~ Dale Carnegie ~
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Nắm được cách thức xây dựng một câu chuyện cho bài
thuyết trình, tối đa hóa tác dụng của câu chuyện trong nghệ
thuật thuyết trình. 
Nắm vững bản chất của nghệ thuật kể chuyện, xây dựng và
kể một câu chuyện trong khi trình bày một bài thuyết trình
trước đám đông hiệu quả nhất. 
Hiểu và vận dụng thành thạo các kỹ thuật kể chuyện điển
hình, 5 kiểu câu chuyện “ăn liền” để áp dụng mọi lúc mọi
nơi. 
Vận dụng nghệ thuật kể chuyện hay và lôi cuốn để trở thành
tâm điểm trong mọi sự kiện, cuộc vui.

       Sau khi hoàn tất chương trình này, học viên có thể: 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Khóa học được thiết kế để nâng cao các tiêu chuẩn về kỹ năng
thuyết trình của học viên một cách nhanh chóng, hiệu quả và tối
đa nhất. Khán giả sẽ hoàn toàn bị chinh phục trước sự xuất hiện
trở lại của học viên khi đứng trên bục thuyết trinh sau khóa học. 

Khoá học phù hợp với: Ban giám đốc, trưởng bộ phận, trưởng
nhóm (chăm sóc khách hàng, quan hệ khách hàng, kinh doanh,
đối ngoại), CSR, L&D, HR, quản lý sản xuất, chuyền trưởng và
các thành viên có công việc liên quan đến thuyết trình.
Số lượng: 25 - 30 học viên.

Hướng dẫn lý thuyết chung, phân vai, “tập kích não”, trò chơi, thảo
luận nhóm, thực hành soạn câu chuyện và kể chuyện, Q&A.

Thời gian : kéo dài 2 ngày. Từ 8:30 - 17:00.
Tại nhà máy.
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I. Phần I. Chân dung người thuyết trình thành công.
Phần II. Chuẩn bị:
- Tổng quan về lập kế hoạch cho bài thuyết trình
             • Giới thiệu về hệ sinh thái bài thuyết trình.
- Lên ý tưởng.
- Hiểu rõ khán giả và tạo dựng sự thấu cảm:
             • Hiểu rõ quyền lực của khán giả
             • Xác định phân khúc khán giả
             • 7 câu hỏi để tìm hiểu khán giả
             • Xác định điểm chung
- Xây dựng thông điệp thuyết phục:
             • Xác định ý tưởng lớn.
             • Xây dựng nội dung củng cố cho ý tưởng lớn.
             • Kịch bản ứng phó sự phản đối.
             • Khuếch đại thông điệp qua sự tương phản.
             • Xây dựng lời kêu gọi thông điệp hiệu quả.
             • Lựa chọn ý tưởng tốt nhất.
             • Truyền tải thông điệp rõ ràng trong mỗi tựa đề.
             • Cân đối giữa lý tính và cảm xúc.
             • Không dùng biệt ngữ.
             • Tạo ra những câu nói nổi bật.
- Sử dụng các nguyên tắc kể chuyện để thu hút khán giả:
             • Sơ đồ Sparklines – mẫu câu chuyện có tính thuyết phục.
             • Bổ sung chất liệu cảm xúc.
             • Tạo ra điều mà khán giả sẽ luôn ghi nhớ.
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- Xác định phương thức tốt nhất để truyền tải thông điệp
• Tận dụng các phần mềm làm slide: Zoom browsers; Powerpoint; 
Canva;…
• Xác định độ dài thích hợp cho bài thuyết trình
- Hình dung
• Hình thành ý tưởng và đơn giản hoá phần hiển thị thông tin
Phần III. Chủ trì hiệu quả
- Ngoại hình
- Kiểm soát bãn thân và môi trường tác nghiệp
- Trình bày
• Truyền tải bài thuyết trình một cách chân thực
• Đo lường và gia tăng tác động của bài thuyết trình tới khán giả
Phần IV. Thực hành
• Thuyết trình bằng nghệ thuật kể chuyện

Có thể tùy chỉnh nội dung đào tạo để phù hợp với đặc thù và
kết quả phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) của quý khách hàng
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