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SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira brezplačno on-line delavnico 

 »Kako nastopati pred kamero pri pripravi on-line vsebin  
za naše podjetje!« 

 
 v SREDO, 29. aprila 2020 ob 10. uri  

ki bo potekala preko spletne povezave Getresponse. 
 

Delavnica je BREZPLAČNA in traja 2 šolski uri! 
 

Čas gre naprej in mi z njim! 

No, nekateri gremo naprej, drugi pa ostajajo za nami. Zato vas s to intenzivno delavnico predavateljica želi 

spodbuditi, da stopite v korak s časom in premagate tremo in nelagodje nastopanja pred “pravo” ali spletno 

kamero. Kam z rokami, kam je potrebno gledati, kako se je potrebno držati, kakšna oblačila izbrati… Vsi 

napotki na enem mestu! 

Vsebina delavnice: 

• Je kamera res tak “bav-bav”? Kaj pa če je to le moje prepričanje, ki ga lahko spremenim? 

• Kako se znebiti treme – vaje za sproščanje napetosti. 

• Kakšna so prava oblačila. 

• Gestikulacija, mimika pred kamero. 

• Vsebinska priprava za nastop pred kamero. 

• Drobne skrivnosti velikih mojstrov. 

On-line delavnica vam bo pomagala pri pripravi na vaše spletno predavanje, na snemanje vašega on-line 

tečaja ali posnetka za spletno stran, predstavitve in promocije vašega podjetja, video prošnje za iskanje 

novega kadra, zaposlitve, ipd. 

Predavateljica: Saša Einsiedler, licencirana trenerka uspešnosti po Jacku 
Canfieldu, mednarodna trenerka Persolog® osebnostni profil – DISK®, ko-
munikacijska trenerka in svetovalka, mediatorka, licencirani DreamBuil-
der coach. 
 

 
Delavnica je namenjena že delujočim podjetjem in potencialnim podjetnikom, ki se pripravljajo za vstop v 
podjetništvo.   
                                                                         On-line delavnica je brezplačna. Vljudno vabljeni. 

Prijavite se lahko najkasneje do torka, 28. aprila 2020 do 12. ure preko spletne prijavnice. Po tem roku 
boste na vaš elektronski naslov prejeli link, preko katerega boste dostopili do on-line delavnice. 

 
Dodatne informacije lahko dobite po tel.: 05/ 662 58 34 oz. po e-pošti: spot.obalnokraske@gmail.com.  
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