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Autoprezentacja w biurze i poza nim   
 
 
 

KRÓTKO O SZKOLENIU: 
 
Podczas ponad 2000 szkoleń, które wykonaliśmy dla 
przeróżnych grup Klientów, pytano wielokrotnie  
o to, co jest najważniejsze w autoprezentacji i w 
budowaniu wizerunku managera. Odpowiedź brzmi, 
że nie ma jednej objawionej prawdy w tym zakresie, 
ale jeżeli trzeba by było wybrać najważniejsze 
określenie, jedno słowo, to byłoby nim  
DOPASOWANIE do stanowiska i potrzeb klientów. 
Mimo funkcjonowania określonego systemu 
ubierania się, a nawet zachowania się określonego w 
systemie ETYKIETY w organizacji, to każdy wydział, 
każda branża są inne, a często nawet różne 
stanowiska są różnie postrzegane. Inaczej powinien 
ubierać się burmistrz, czy prezes firmy, a inaczej kierownik działu czy rzecznik prasowy lub PR-
manager. Dlatego system autoprezentacji powinien być dopasowany do potrzeb konkretnej 
organizacji, a dokładniej do potrzeb KLIENTA. Dlatego szkolenie jest „szyte na miarę”. Na ile to 
możliwe (dostępność materiałów w sieci), warsztaty przygotowywane są na bazie analizy wizerunku 
każdego z uczestników. W ten sposób nie tylko tworzone są ćwiczenia dopasowane do Klienta, ale 
sprawdzone są również jego nawyki, słabe i mocne strony. Dzięki temu można zobaczyć, jak widzi 
pracowników naszego Klienta, JEGO KLIENT.   
 
Korzyści dla uczestnika: 

› nauka wpływania na rozmówcę poszczególnymi elementami komunikacji od podania dłoni, 
przez kontakt wzrokowy, postawę do wypowiadanych słów. 

› poznanie sztuki analizowania zachowania niewerbalnego i werbalnego rozmówców 

› dzięki warsztatom z kamerą poznanie swojego systemu komunikacji 

› otrzymanie indywidualnego zestawu ćwiczeń do poprawienia swojej autoprezentacji 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

10:00 – 11:30 BLOK I 
Autoprezentacja to w 93 procentach komunikacja niewerbalna 
 

Pierwsze 20 sekund budowania relacji  
i sprawdzania nastawienia rozmówcy. 

• Powitanie partnerskie: 
- oficjalne 
- półoficjalne 
- europejskie 
- manipulacji sympatią 
- szczerych intencji 

 

Uśmiech i mimiki oddające intencje 
• Formy uśmiechu 
• Ułożenie głowy: poziome, pionowe, 
• Szczątkowe formy strachu i zawstydzenia w ułożeniu głowy 
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Jak odbierane są elementy komunikacji: 

•  Garderoba – wpływanie kolorem i stylem na wizerunek. 
•  Oprawa oczu, 
•  Ułożenie głowy, 
•  Kolor, fryzura i długość włosów, karnacja, 
•  Dłonie, w tym barwa, kształt i długość paznokci 
•  Sylwetka, postawa, wzrost i ich wpływ na odbiór przez innych ludzi 
•  Sposób pukania i otwierania drzwi 
•  Kroki i styl wejścia do pokoju 
•  Wykorzystanie odległości między rozmówcami 
•  Zajęciu odpowiedniego miejsca przy stole przez nas i przez innych 

uczestników spotkania 
• Dobór ustawienie stołów i innych elementów wyposażenia (znaczenie  

i odbiór różnego wyposażenia) 
• Wykorzystanie kolorów, światła i zapachów,   
• Sposób siadania, ułożenia dłoni, tułowia i nóg 
• Znaczenia czasu jako sygnału w relacjach międzyludzkich m.in. tego, jak 

odbierane jest zaproponowanie wody, soku, kawa lub herbaty 
• Wpływ dodatków konferencyjnych na relacje międzyludzkie, a nawet jak 

ułatwić a jak utrudnić mówienie takimi dodatkami 
 

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa 

11:45– 13:30 BLOK II 
Autoprezentacja podczas rozmowy na siedząco.  

 
Autoprezentowanie się podczas spotkań w biurze i poza nim.  

• Ukrywanie prawdziwych emocji 
• Ograniczone ruchy dłońmi 
• Szczątkowe zachowania wykazywane palcami i kciukami 
• Gesty blokady i wycofania – postawy obronne 
• Jak odczytać ułożenie nóg 
• Ruchy stopami 

a) Pionowe, 
b) Poziome 
c) Boczne i niekontrolowane 
d) Sygnały znudzenia  
i zdenerwowania 

• Znaczenie konkretnych 
sposobów ułożenia dłoni na 
stole  

• Gesty otwartości  
i pozytywnego nastawienia 

• Gesty zainteresowania 
• Kontrolowanie mięśni – drżenia lub nadmiernego spięcia 

 
Zachowania wzrokowe i budowanie relacji, odczytywanie prawdy, 
okazywanie zainteresowania 

• Obserwowanie twarzy, skóry rozmówcy i określenie jego emocji 
• Mruganie, rozszerzenie oczu i poszerzanie źrenic 
• Obserwacja uśmiechu i określenie cech charakteru  

od zrównoważonej do impulsywnej, romantycznej i agresywnej. 
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• Przypominanie obrazów, dzięków 
• Konstruowanie obrazów i dźwięków 
• Głębokie przypominanie, odczucia wewnętrzne i doznania cielesne. 
• Kłamstwo a zachowania wzrokowe 
• Ukrywanie agresji, 
• Ukrywanie niezgadzania się z nami 
• Unikanie konfrontacji 
• Ocenianie a zachowania wzrokowe 
• Zachowania wzrokowe a sygnały zastanawiania się i potrzeby 

uwiarygodnienia 
 

13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa 
14:30 – 16:00 BLOK III 

Rozmowa na stojąco i dress code w miejscu pracy. 
 

Szata zdobi człowieka: 
• Wizerunek pracownika i managera na różnych stanowiskach – warsztaty 

budowania wizerunku w oparciu o garderobę  
• Faux pas, gafy i wpadki czyli jak garderobą można zniechęcić do siebie 

ludzi  
• Dress code formalny  
• Casual Friday - definicja i reguły zastosowania,  
• Smart casual 

 
Świadoma i skuteczna autoprezentacja podczas komunikacji na stojąco. 

• Gesty pewności siebie. 
• Gesty kłamstwa. 
• Gesty uzupełniające słowa. 
• Gesty prezentacji dokumentów, wniosków 
• Gesty ostrzegawcze ukrywania emocji. 
• Gesty uwiarygodniania się 
• Gesty z wykorzystaniem garderoby  

i przedmiotów biurowych 
• Gesty pełne i szczątkowe maskowania 

emocji 
• Postawy uspokajania się i wahania się 
• Sygnały niepewności. 
• Inne niż gesty sygnały kłamstwa. 
• Sygnały stresu i zdenerwowania. 
• Sygnały wiarygodności. 

 
 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
 
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala szkoleniowa w dobrym punkcie komunikacyjnym 
Uczestnicy:  szkolenie jest praktyczne, dlatego grupa będzie liczyła maksymalnie 12 osób  
Koszt uczestnictwa: - przy zgłoszeniu 1 osoby - 700 zł netto/os. 

- przy zgłoszeniu 2 osób - 650 zł netto/os. 
- przy zgłoszeniu 3 i więcej osób - 550 zł netto/os. 

 
Jak zapisać się na szkolenie? 
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać skan mailem na adres biuro@sewerynszkolenia.pl 
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