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Tips and tricks

Онлайн сесии + индивидуални консултации!

http://www.beied.com/


Особености на видео презентациите, срещите онлайн и представянето пред
камера
Предизвикателства и възможности
Положителни и отрицателни примери
Упражнения за концентрация, абстрахиране и релаксация 

Подготовка на "Сцена, грим, костюми, реквизит"

Поведение пред камера - тяло и глас 

Подготовка и репетиция за събитето - на какво да обърнем внимание
Как да представим най-добре себе си

"In thе Limelight" се завръща! 

 

Онлайн сесии + индивидуални консултации!

 

Обучението започва в разширен вариант, с нови насоки за всеки, който
представя себе си и фирмата пред камера.

За кого:

Подходящо за ръководители на компании, отдели, специалисти Човешки
Ресурси, маркетинг, комуникации. Необходимо обучение за всеки, кой участва в
срещи, презентации, интервюта, обучения и други изяви пред камера и желае да
се представи в най-добра светлина. 

Какво:  

Първото по рода си обучение на BEIED за поведение пред камера. Практични,

актуални, изпитани трикове за нашето най-добро представяне. Обучение, което
ни дава приложими умения в стремежа ни да бъдем възприемани възможно
най-добре. Да преборим притесненията, да бъдем уверени и убедителни.



3 поредни онлайн сесии от 11:00 до 13:00 ч.

Професионално видео заснемане на лична презентация (с цел анализ и
допълнителна работа по усъвършенстване на представянето).

Консултация с лектора в индивидуална среща.

Редовна такса - 360лв.

Такса "Алумни" /за стари клиенти на BEIED / - 280лв.

Формат :  Онлайн семинари + последваща индивидуална среща - консултация  

 

Кога : 13-15 и Октомври
 

Такси : 

 

Регистрации :  https://forms.gle/CjGxJAvpHRtSg2V68

 

Местата са ограничени до 10!



В главната роля - Яна Кузова! 

С вдъхновяваща усмивка и непоколебим дух,  ще ви зареди с енергия,

оптимизъм и конкретни техники.

 

Преди да се посвети на обученията,  Яна Кузова е актриса с дългогодишен опит в
театър, кино, телевизия и глас зад кадър. В театъра е изиграла десетки роли в
хитови постановки от театралния афиш, както на българската, така и на
международна сцена. Снима роли в българските сериали  “Забранена любов”,

“Връзки”, “Нашенци” и др. За ролята си в спектакъла “Къщата на гнева”, Яна е
носител на награда Аскеер за поддържаща женска роля.   Яна намира
призванието си като трейнър с изключително интерактивна концепция за
обучения съчетаваща опит, енергия, предизвикателства и умения. Подход,

радващ се на огромен успех, а нейни клиенти са едни от най-големите компании
у нас. В рамките на обучението курсистите й се превъплащават в зареждащи и
уверени презентатори. Яна успешно консултира рекламни кампании за клиенти
в Германия, Франция, Англия и България.

Модератор: Пепа Василева, МВА. Управляващ  Директор на BEIED .

С образование по Маркетинг и Магистратура по Бизнес Администрация , Пепа вече
близо 20 години работи за новаторски продукти и стартиращи компании. След
няколко години като Мениджър Маркетинг в Classic Fm и Jazz Fm, се присъединява
към екипа на Distance Learning Center - представител на City University - Seattle.

Работи за маркетинга на програмите у нас и разработването на нови продукти и
услуги. С BEIED e от 2004та година, грижейки се за създаването на сертификатни
програми, вътрешно фирмени обучения, семинари и индивидуални консултация.

Самата тя участва като трейнър и създател на обучителни програми. Доброто
познаване на бизнес администрацията и нуждите на компаниите и техните екипи,

както и качествата й на добър комуникатор и организатор, са комбинацията, която
се радва на успешни обучения и постоянни клиенти. За работата си споделя " Най-

хубавото е възможността да творя идеи и проекти с клиенти, лектори и партньори -

хора с буден ум и търсещ дух. Те дават надежда, оптимизъм, карат ме да вървя
напред ".



"Много хора не се замислят как изглеждат пред камерата в онлайн
срещи. Курсът беше изключително полезен. Участвам в доста срещи на
ден и веднага усетих разликата в начина, по който ме възприемат. "

Борис Колев , Вице Президент, Девекспертс

"Надхвърлихте многократно очакванията ми. Хареса ми, че обучението
е много практично и можем веднага да приложим наученото. Успях да
подобря визията си в он-лайн представянето до края на обучението!

Благодаря на Яна и Пепи за професионализма!" Райна Миткова,

Управител, ЕОС Матрикс

"Харесаха ми съветите, кратко точно и ясно поднесени. Чувствах се
комфортно и успяха да ме заразят с ентусиазъм, че може да направим
представянето си много по-професионално пред камера " Таня
Маркова, Управител, Оперативен дежурен мениджър,Grand Hotel

Millennium Sofia

"Изключително актуално, много добре поднесено от страна на лектора,

Задължително за всеки в днешно време. " Маркетинг и организационен
мениджър

"Запомняща се беше промята във всички участници. Изключително
полезен курс за всички,  които общуваме он-лайн.  Научих техники,

които ще ми помогнат да се представям по-добре при срещи и
презентации. " Невена Борисова, Директор вътрешен одит, Дънди
Прешъс Металс 



"

"Обучението е много полезно за хора от всякакъв тип професии, на
които се налага да презентират пред камера или да участват в онлайн
срещи. Яна представя изцяло различен поглед върху този формат от
перспективата на човек на изкуството и успява да промени
разбирането ни за поведението пред камера. Желанието и страстта,

които влага в работата си, си личат във всяка една от сесиите и тя
успява да предаде по изключително разбираем начин съдържанието,

така че накрая всички да могат да го приложат и на практика.

Продължавайте в същия дух! " Васил Калудов, Soft Skills Trainer,

Кауфланд България

"Хареса ми въможността за диалог и задаване на въпроси, както и
споделяне на личен опит от лектора." Яна Илиева, Мениджър
управление на проекти ,  H-vision

"Обучението беше много полезно за мен. Интегрирам наученото във
всяко участие." Милена Караилиева, Директор "Човешки ресурси" ,

Kaufland България

"Хареса ми позитивната енергия! Идеално разпределено време, за да
може да се помисли върху съдържанието " Надя Данчева,

Физиотерапевт, Физиофит

"Изключително ефективно, добре структурирано обучение. Освен
актриса, Яна е страхотен тренер."  Цветелина Георгиева, Мениджър
Обучение и развитие, Kaufland

"Най-много ми харесаха препоръките, техниките, приятната енергия
на групата и обмен. Ирина Стефанова - маркетинг, комуникация,

коучинг



www.BEIED.com

BEIED  - 16 години в България! 

BEIED повишава компетентността на мениджърите чрез комбинация от знания
и професионални умения, водещи до по-добри резултати в работата на
мениджъра и компанията.  BEIED създаде платформа, служеща за откриване и
преодоляване на различията между настоящото състояние на един бизнес и
стремежа на собствениците и мениджмънта към по-високи резултати в
постигане на желаните от тях цели.

Нашите клиенти : 

35 % топ позиции като собственици, партньори, директори
30% топ позиции в маркетинга, продажбите и комуникациите
9 % топ позиции като финансови директори, банкери, одитори
25% функционални топ мениджъри в HR, IT и R&D отдели

Някои от фирмите, клиенти на BEIED Bulgaria :

Alcomet, AMI Communications, Bayer, Bibendum, Blizoo, Cargotec Bulgaria, Cefin

Bulgaria, CEZ Electro Bulgaria, Chipita, City Clinic, Colliers International, Devexperts,

Devin, Devnya Cement, DHL, Dundee Precious Metals, eCommera, ELANA Investment,

ENERGO-PRO, EOS Matrix, FESTA Holding, FESTO, Fujitsu Technology Solutions,

Generali Bulgaria Holding, Hebros Bank, IBSolution Bulgaria, ING Bank, Integrated

Microelectronics Bulgaria, Kaolin, Kaufland, KPMG, Lirex, Medica Sandanski, Merck

Sharp & Dohme IDEA Inc., Microsoft, Mobiltel, Mondelez Bulgaria, NET IS, NN Bulgaria ,

Nokia Siemens Networks, Novartis, Paper factory Stambolijksi, Physiofit, Red Devil

Catering, SAP Labs Bulgaria, Schering Plough, Schneider Electric, Sensata, Sirma Media,

Sofiyska Voda,Soft Tech, TESY, Tokuda Hospital, UniCredit Bulbank, United Bulgarian

Bank, Vivacom, Wörwag Pharma – Bulgaria, XEROX etc.

http://beied.com/bg/
http://beied.com/

