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 UVJERLJIV JAVNI NASTUP I GOVOR ZA PAMĆENJE 
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Uvjerljiv 
javni nastup 
i govor – 
napredni 
višednevni 
program 

Kome je program namijenjen? 
Program je namijenjen svima koji 
su se već susreli sa iskustvom 
javnog nastupa ali žele unaprijediti 
i izbrusiti svoje vještine za 
najuvjerljivije i nezaboravne 
prezentacije. Posebno se 
preporučuje za osobe iz poslovnog 
svijeta (sve razine rukovoditelja i 
stručnjaka koji često prezentiraju 
rezultate, projekte, ideje ili 
poslovanje), obrazovanja 
(profesori, učitelji, odgajatelji, 

stručne službe) osobe iz politike, 
javnog života i sporta. 

 
Što programom možete naučiti? 
Ovim programom ćete naučiti 
kako usavršiti prijenos ključnih 
poruka, kako uvijek djelovati 
samouvjereno, kako prigovore 
iskoristiti u afirmativne svrhe, kako 
oduševiti publiku. 

• Gdje je prostor za moj osobni 
razvoj vještine 

• Kako tehniku javnog nastupa 
iskoristiti u svrhu poslovne ili 
osobne prezentacije? 

• Koji su glavni ciljevi komunikacije 
i što želite postići 
komunikacijom? 

• Kako treba izgledati sadržaj 
uspješnog nastupa? 

• Važnost i uloga neverbalne 
komunikacije u javnom nastupu 
za najbolji dojam 

• Kako svladati tremu? – moćne 

tehnike u pripremi i izvedbi 

• Kako s lakoćom motivirati ljude 
da prihvate vaše ideje i stavove? 

• Kako izbjeći konflikte i 
konstruktivno reagirati na 
komentare? 

• Praktični dio – snimanje i analiza 
snimki polaznika 

• Razvoja povratna informacija 

 
 

Program se 
sastoji od 2 
modula 
raspoređena 
u 2 
jednodnevn 
a treninga 

 
 
 

10 -14 
Sudionika 
 
Cijena po 
osobi: 
1.590kn  
(s pdv-om) 

 

 

    

 
Važne informacije i napomene: 

• Termin 1. modula: subota, 14.1.2023.  

• Termin 2. modula: subota, 28.1.2023. 

• Trajanje jednog modula programa je 6 - 8 sati s uključenim pauzama 

• U cijenu je uključeno: 

o priprema edukacije, priprema materijala, priručnik i materijali za 

sudionike 

o osvježenje uz napitke i grickalice u pauzi 

• Moguće e-mail ili Teams konzultacije s polaznicima 
 

Prijave: do 5.1.2023. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Predavač: Mario Pavičić, NLP trener & NLP Coach dolazi iz Zagreba gdje živi i 

radi. 

Više od petnaest godina vodi i razvija poslovne timove na različitim 

menadžerskim pozicijama kao trener poslovnih vještina lidership-a, prodajnih 

tehnika, komunikacijskih, prezentacijskih, pregovaračkih vještina itd. 

Jedno od ključnih postignuća je osnivanje i pokretanje trening centara jednoj od 

vodećih Hrvatskih kompanija u realnom sektoru. Kroz svoj rad kontinuirano uvodi 

najbolje svjetske prakse u razvoj kompetencija osoba, rukovoditelja, zaposlenika i 

poboljšanje kvalitete komuniciranja, rada i modernih radnih 

vještina. 

Osim iskustva u vođenju ljudi stekao je značajno iskustvo kroz različite 

menadžerske pozicije kao i radne uloge stručnjaka u upravljanju prodajnim 

kanalima, prodaji i prodajnoj efikasnosti. 

Nakon što je stekao međunarodni certifikat iz Neuro Lingvističkog 

programiranja surađuje kao predavač sa različitim edukacijskim centrima, 

udrugama i drugim poslovnim subjektima koji se bave edukacijom i razvojem 

zaposlenika. 

 

Njegova predavanja iz područja NLP-a i poslovnih vještina najčešće pohađaju vlasnici 

poduzeća, članovi uprava, direktori i drugi menadžeri, HR stručnjaci voditelji prodaje 

i drugi rukovoditelji. 

Kroz svoj rad educirao je više tisuća osoba različitih iz različitih profesionalnih i 

osobnih područja. 

Posebnu pažnju na seminarima, edukacijama i radionicama stavlja na 

jednostavnost sadržaja, koristi se primjerima iz prakse koji su vrlo primjenjivi u svakodnevnom 

poslovnom i privatnom okruženju. 

Kontinuirano pohađa predavanja i posjećuje konferencije iz područja menadžmenta, 

komunikacijskih i drugih vještina. 

 
 
 
S poštovanjem, 
 
Direktorica 
Lidija Buljan 
 


