
Η επιτυχία σε µία 
παρουσίαση είναι, τόσο  
θέµα στρατηγικής όσο 
και δεξιοτήτων. ∆εν 
µπορείτε να βασιστείτε 
µόνο σε ένα από τα δύο

Να εσωτερικεύετε το 
θέµα σας και όχι να το  
αποµνηµονεύετε

Οι εξαιρετικές παρουσιάσεις µοιάζουν µε µαγεία. Καταπλήσσουν και 
γοητεύουν τους ακροατές τους. Και οι εξαιρετικοί παρουσιαστές µοιάζουν 
µε µάγους, που εκτός από το να δίνουν συχνές παραστάσεις, είναι 
απρόθυµοι να αποκαλύψουν τις µεθόδους που κρύβονται πίσω από τη 

µαγεία τους. Μεταξύ των µάγων είναι αποδεκτό να αποκαλύπτει 
κανείς τα µυστικά, µόνο σε αυτούς που είναι αφοσιωµένοι σοβαρά 
στο να µάθουν την τέχνη και να γίνουν επαγγελµατίες µάγοι. Σε 
αυτό το πλαίσιο ο ∆ηµήτρης Βιντζηλαίος απευθύνεται σε αυτούς 
που παίρνουν σοβαρά τις παρουσιάσεις τους και τους προσφέρει 
µια µοναδική ευκαιρία µάθησης.

Εδώ και δύο χρόνια,  οι έρευνες του 
∆ηµήτρη Βιντζηλαίου για την εφαρµογή 
θεατρικών τεχνικών στην επιχειρηµατική 
επικοινωνία, τον οδήγησαν να 
ανακαλύψει  πώς οι ιστορίες όχι µόνο 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µεσα σε 
µια παρουσίαση, αλλά και πώς ολόκληρη 
η παρουσίαση µπορεί να διαµορφωθεί 
στη φόρµα µίας ιστορίας.  Μελετώντας 
τις παρουσίασεις του Steves Jobs, του Al Gore, του Martin Luther  
King, αλλά και άλλων γνωστών εξαιρετικών παρουσιαστών και 
οµιλητών, διαπίστωσε ότι οι παρουσιάσεις τους ακολουθούν 
συνειδητά ή ασυνείδητα τα χαρακτηριστικά της δοµής της ιστορίας.

Το Digital Storytelling σπάει τον κώδικα του πώς να ενορχηστρώσετε 

τα αόρατα χαρακτηριστικά που διαµορφώνουν µια παρουσίαση, σε 

µια εµπειρία που µετασχηµατίζει τις αντιλήψεις και τις στάσεις των 

ακροατών. Όλα αρχίζουν µε το να γίνετε καλύτεροι storyteller 

(ιστορητές). Περισσότερο από αποιοδήποτε άλλο είδος επικοινωνίας, η 

τέχνη του να λέτε ιστορίες αποτελεί ένα αναπόσπαστο µέρος της 

ανθρώπινης εµπειρίας. Αυτοί που την κατέχουν, συνήθως διαθέτουν 

εξαιρετική ικανότητα επιρροής και παντοτεινό χάρισµα. 

Οι παρουσιάσεις είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο πειθούς και όταν 

συνδυαστεί µε τη φόρµα της ιστορίας, οι ιδέες σας γίνονται εντελώς 

ακαταµάχητες. Υπάρχει κάτι τι ιερό γύρω από τις ιστορίες. Έχουν µια 

υπερφυσική δύναµη που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε σοφία. Η 

τεχνολογία µάς έχει δώσει πολυποίκιλους τρόπους για να επικοινωνήσουµε, 

αλλά µόνο ένας είναι αληθινά ανθρώπινος: η πρόσωπο µε πρόσωπο 

παρουσίαση. Αυτή µόνο παρέχει γνήσια σύνδεση µε το ακροατήριο και η 

γνήσια σύνδεση οδηγεί σε αλλαγή αντιλήψεων και στάσεων.  

Όταν εφαρµόσετε µε πάθος και σκοπό τις ιδέες, τα εργαλεία και τις 

δεξιότητες του εργαστηρίου, θα επιταχύνετε την πορεία της καριέρας σας ή 

θα προωθήσετε κοινωνικούς στόχους. Το βλέπουµε να γίνεται κάθε µέρα.  

Λίγες επιδιώξεις στην επαγγελµατική αυτό-βελτίωση έχουν τόσο δυναµικές 

προοπτικές. 

Το Digital Storytelling  αφορά ανθρώπους µε φιλοδοξία, σκοπό και ένα 

ασυνήθιστο εργασιακό κώδικα. Το εργαστήρι προορίζεται για αφανείς 

thought leaders που θέλουν να βγάλουν τις ιδέες τους στο κοινό τους.  Σας 

προκαλεί να είστε διαφανείς και αφυπνιστές, παρακινητικοί και πειστικοί. 

Και πάνω από όλα σας εµπιστεύεται ότι θα εµπνεύσετε δράση για το γενικό 

καλό

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΟΜΙΛΙΑ

People - Process - Purpose

Τα οπτικά βοηθήµατα 
υπάρχουν για να 
βοηθήσουν το κοινό όχι 
τον οµιλητή 

Οι διαφάνειες είναι 
µία οπτική .
ΕΣEI  είσ  η παρουσίαση

βοήθεια
Σ τε .

Όλη η επικοινωνία 
τρέχει µέσα από 
πλαίσια αναφοράς

Η επικοινωνία 
διαµορφώνεται µέσα 
από πλαίσια αναφοράς

Παρουσίαση δεν είναι  
ο λόγος που βγαίνει 
από το στόµα σας. 
Είναι ότι συµβαίνει 
στην φαντασία του 
ακροατηρίου σας!

Digital 
Storytelling

Beyond
Presentation 

Skills

“Θα θέλατε να 
παρουσιάζετε 
όπως ο 
Steve Jobs ;

“Θα θέλατε να 
παρουσιάζετε 
όπως ο 
Steve Jobs ;



∆ΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ∆ΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

To πρόγραµµα προσαρµοζόµενο µπορεί 
να καλύψει  πολλά διαφορετικά είδη 
επικοινωνίας όπως:

! Παρουσιάσεις Μedia
! Οµιλία από έδρα
! Παρουσίαση σε πελάτη
! Παρουσίαση σε οµάδα
! Συναντήσεις στελεχών
! Παρουσίαση από έναν σε έναν
! ∆ιοικητικά Συµβούλια
! Οµαδική παρουσίαση (µια οµάδα 

παρουσιάζει σε µία άλλη οµάδα) 

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το εργαστήριο περιλαµβάνει τις εξής ενότητες :

1) Αρχές και Τεχνικές του Story Telling
! Τι είναι το Business Story Telling  
! Story Telling και θεωρίες επικοινωνίας
! Tα 9 στάδια αποτελεσµατικού Story Telling   

2) Story Telling και Παρουσίαση
! Bασική ∆οµή Ιστορίας
! Το Ταξίδι του Ήρωα
! Το Ταξίδι του Ακροατηρίου
! Λεκτική, & Νοηµατική επεξεργασία κειµένου 

3) ∆ηµιουργία Περιεχοµένου
! Όχι µόνο στοιχεία και πληροφορίες
! Οι αντιθέσεις ορίζουν το σχήµα
! Μετατροπή των ιδεών σε ιστορίες
! Από τα data στο νόηµα
! Σκοτώστε ότι αγαπάτε
! Από την ιδέα στο µήνυµα

4) ∆οµή και ∆ραµατική γραµµή
! ∆ώστε ∆οµή στην παρουσίαση
! Ροή Μηνυµάτων
! ∆ηµιουργία Συναισθηµατικών αντιθέσεων
! ∆ηµιουργία Αντιθέσεων στη διεξαγωγή
!

5) ∆ηµιουργία στιγµών S.T.A.R.
! ∆ραµατοποίηση
! Σκηνικά Αντικείµενα
! Εικόνες που προκαλούν τη φαντασία
! Storytelling 
! Επανάληψη
! Σοκ και ∆έος

6) Συντονισµός
! Από τις δεξιότητες παρουσίασης στις δεξιότητες 

αναπαράστασης
! Πρόθεση & Απεύθυνση,
! ∆ιασύνδεση και Αποσύνδεση
! Ενίσχυση σήµατος, εξάλειψη του θορύβου
! Προσωπικά σχέδια βελτίωσης

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

! Το µοντέλο αυτό είναι ένα πολύ 
πρακτικό και εύκολο εργαλείο που 
έχει αποδειχτεί πολύτιµο για νέα ή 
έµπειρα στελέχη κάθε ηλικίας που 
θέλουν να αναπτύξουν 
αποτελεσµατικές δεξιότητες 
παρουσίασης θεµάτων µε τη 
χρήση ιστοριών, µε απώτερο 
σκοπό να παρακινήσουν και να 
ενεργοποιήσουν προς δράση. Η 
δράση µπορεί να αφορά 
συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς 
τοµείς, όπως:

! Εκπαίδευση

! Πωλήσεις

! Άσκηση Ηγεσίας

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
!

! Το Coach Lab  αποτελείται από 
τέσσερις  ενότητες, που µπορούν 
να πραγµατοποιηθούν ανεξάρτητα 
η µια από την άλλη, σύµφωνα µε 
τις ανάγκες προγραµµατισµού του 
πελάτη.

! Η διαδικασία εκπαίδευσης 
περιλαµβάνει παρουσίαση 
τεχνικών, ασκήσεις, παιχνίδια 
αυτοσχεδιασµών και  χρήση Video. 

! Ο αριθµός των συµµετεχόντων 
µπορεί να κυµαίνεται από 3 έως 5 
ώστε να µεγιστοποιηθούν οι 
ευκαιρίες για προσωπικό coaching.

! H διάρκεια του εργαστηρίου είναι 
2 µέρες.

ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ



Who attends the workshopsWho attends the workshops

Στα εργαστήρια µπορoύν να 
συµµετέχουν νέα και πεπειραµένα 
στελέχη, για να αποκτήσουν γνώσειò 
και τεχνικές γύρω από τον τρόπο που 
θα αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα 
των παρουσιάσεων και οµιλιών τους.

14 Kilkis, P.O Box 820,                         Tel:210-8034617 
Dioni 19009,Athens                www.ppplearn.com
Greece     E-mail: info@ppplearn.com

Executive CoachingExecutive Coaching

Σήµερα περισσότερο από ποτέ, όλα τα στελέχη θα πρέπει να 
γίνουν ειδικοί της επικοινωνίας. Ενώ όµως αυτή η ανάγκη είναι 
αδήριτη, ο χρόνος που έχουν στην διαθεσή τους τα 
υψηλόβαθµα στελέχη είναι περιορισµένος. Το Executive 
Coaching είναι η λύση:
! H µέθοδος έχει τη µορφή ατοµικών συναντήσεων  που 

επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριµένο θέµα παρουσίασης 
ή έχουν σκοπό τη βελτίωση σε ένα ή περισσότερους τοµείς  
από το φάσµα της επικοινωνίας.

! Οι συναντήσεις coaching παρέχουν συγκεκριµένη 
κατεύθυνση, στοχευµένες στρατηγικές και επίκαιρες 
τεχνικές που διευκολύνουν άµεσα, την πρόοδο και τη 
βελτίωση σε δύσκολες ή απαιτητικές καταστάσεις. 

! Το Εxecutive Coaching παρέχει µία άνετη, προσωπική, 
αποδοτική ευκαιρία µάθησης, επικοινωνιακών 
στρατηγικών και τεχνικών που ηγετικά στελέχη χρειάζονται  
για να ενεργοποιήσουν οµάδες, να επιλύσουν 
συγκρούσεις, να εµπνεύσουν και να παρακινήσουν. 

Small Group CoachingSmall Group Coaching

Ο ∆ηµήτρης ΒιντζηλαίοςΟ ∆ηµήτρης Βιντζηλαίος

Τα  εργαστήρια επικοινωνίας είναι συνήθως, διήµερα και  
σας εξοπλίζουν για να παρουσιάζετε τις ιδέες σας µε 
σαφήνεια και δύναµη, για να διευθύνετε οµάδες στη 
λήψη αποφάσεων και για να οµιλείτε από το βήµα. 

! Θα πάρετε εργαλεία για να σχεδιάσετε παρουσιάσεις 
διαφόρων θεµάτων και προτάσεων πιο αποτελεσµατικά. 

! Θα αποκτήσετε δεξιότητες και στρατηγικές για να 
επικεντρώνετε τη συζήτηση, να χειρίζεστε παρεµβολές και 
να οδηγείτε τη διαδικασία σε αποφάσεις.

! Θα αποκτήσετε αυτοπεποίθηση και θα απαλλαγείτε από το 
φόβο του οµιλητή µπροστά στο ακροατήριο.

! Θα προετοιµάζεστε σωστά ώστε να είστε ακριβείς στους 
χρόνους και αποτελεσµατικοί στους στόχους τους.

! Θα χρησιµοποιείτε τη γλώσσα του σώµατος, τα 
χαρακτηριστικά της φωνής και άλλα εκφραστικά µέσα για 
την επιβεβαίωση των µηνυµάτων που στέλνετε.

! Θα κάνετε σωστή χρήση των σύγχρονων οπτικοακουστικών 
µέσων και άλλων βοηθηµάτων multimedia.

Ατοµικά σχέδια εφαρµογής βοηθούν την άµεση εφαρµογή των 
τεχνικών  στην καθηµερινή πρακτική.

Οι οµάδες είναι µικρές (µέγιστος αριθµός ατόµων 5) για να 
επιτρέψει την εξατοµικευµένη εκπαίδευση. Θα πρέπει να είστε 
προετοιµασµένοι για συµµετοχή σε µορφές επικοινωνίας, θα 
µαγνητοσκοπηθείτε και θα λάβετε ειλικρινή εποικοδοµητική 
κριτική και καθοδήγηση, τόσο από τον εκπαιδευτή όσο και από 
την οµάδα. (Θα λάβετε ως τελικό προϊόν ένα DVD). 

Ο ∆ηµήτρης Βιντζηλαίος είναι  
σύµβουλος επιχειρήσεων µε σπουδές 
θεάτρου, ειδικός στην ανάπτυξη 
στρατηγικών και δεξιοτήτων για 
αποτελεσµατική προφορική 
επικοινωνία. Χρησιµοποιεί  καινοτόµες 
προσεγγίσεις από το θέατρο στο 
στρατηγικό σχεδιασµό της 
επικοινωνίας, στη συστηµατική 
ανάλυση της διαδικασίας της 
επικοινωνίας και στην τέχνη 
διεξαγωγής (performance). 

Αποµυθοποιεί τη διαδικασία και τα 
στοιχεία της προφορικής επικοινωνίας:

! Χρησιµοποιώντας ποικίλες 
επαναλήψεις-πρόβες, role playing, 
µαγνητοσκοπήσεις και 
εποικοδοµητικές αξιολογήσεις, 
καθοδηγεί πώς να αντιδράτε 
αποτελεσµατικά σε µία ποικιλία 
επικοινωνιακών καταστάσεων.

! Παρέχοντας εργαλεία για την 
ανάλυση του µηνύµατος, 
προσδιορίζει το σκοπό και 
διαχειρίζεται το περιβάλλον 

! Χρησιµοποιώντας διαγνωστικά 
εργαλεία αξιολόγησης του 
προσωπικού επικοινωνιακού ύφους, 
καθοδηγεί τους συµµετέχοντες πώς 
να µεγιστοποιήσουν τα δυνατά τους 
σηµεία και να ελαχιστοποιήσουν τις 
αδυναµίες τους.


