Etäpalaverien mestaruusluokka 19.3.2020
Seinäjoki
Aika:
19.03.2020 klo 08.45 - 12.00
Etäkokoukset ja -koulutukset yleistyvät yhä useammassa yrityksessä ja palaverit
muuttuvat entistä pitkäveteisemmiksi. Pelasta omat kokouksesi ja osallistu
Etäpalaverien mestaruusluokka -koulutukseen, jonka avulla teet itsestäsi paremman
etäkokoustajan tai -kouluttajan!
Tavoite
Koulutuksessa opit tekniikat, joilla pystyt tehokkaasti vetämään erilaisia palavereja tai
koulutuksia, vaikka et olisikaan samassa paikassa kuin yleisösi. Tutustumme
etäpalavereissa tarvittaviin työkaluihin ja laitteistoon sekä tehokkaaseen
esiintymiseen etänä.
Kenelle
Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat parantaa kykyään esiintyä ja esittää sisältöä
etäkokouksissa. Koulutus soveltuu hyvin myös kouluttajille, jotka haluavat siirtää
osaamistaan läsnäkouluttamisesta myös etäkoulutuksiin.
Ohjelmaversio
Koulutuksessa käytetään Teams-sovellusta koulutusten välineenä, mutta koulutus
soveltuu myös muiden etäpalaverivälineiden käyttäjille.
Oma kone mukaan! Paikkoja rajoitetusti.
Ohjelma:
Tie etäpalaverien mestariksi
• Yllättävät tavat, millä etäpalaveri ja -koulutus eroavat läsnäolosta
• Miten esiintyä, kun yleisö ei näe sinua tai näkee sinut kameran kautta
• Kauanko tätä jaksaa kuunnella? Etäkokouksen tai etäkoulutuksen sopiva kesto ja
tauottaminen
• Videon ja äänen laatu sekä tarvittavat laitteet (sisältäen laitesuosituksia)
• Millä ilmaisilla tai maksullisilla sovelluksilla etäkokous voidaan järjestää
• Mitä ohjelmia tarvitset etäkokouksen tai koulutuksen järjestämiseen, ja mitä
tarvitaan sellaiseen osallistumiseen
• Mobiililaitteella liittyminen ja sen haasteet
Kokous- ja koulutusmateriaalin valmistelu
• Millaista materiaalin kannattaa näyttää etäkokouksessa
• Miten näytät asioita työpöydältä niin, että siitä oikeasti saa selvää
• Kokouksen tai koulutuksen järjestäminen ja osallistujien kutsuminen
• Ylimääräisen osallistujan kutsuminen etäkokouksen tai koulutuksen aikana
Hyvä etäkokous tai -koulutus
• Kuuleeko kukaan? Kuuluvuuden ja näkyvyyden varmistaminen
• Kokouksen järjestely yhdellä tai useammalla esiintyjällä
• Suuren tai pienen ryhmän kanssa toimiminen
• Vuorovaikutus kokouksen aikana ja vuorovaikutukseen kannustaminen

• Ryhmätehtävät ja ryhmätyöskentely
Etäkoulutuksen tekniikka
• Oman työpöydän tai sovellusten näyttäminen
• Esityksen pitäminen
• Videon lähettäminen tyylikkäämmin
• Kysymysten esittäminen esiintyjälle tai kouluttajalle
• Tallenteen tekeminen kokoussovelluksella tai muuten
• Kokouksen päättäminen tyylikkäästi
Tarjoilut:
Tulokahvi 8.45, brunssi 10.30
Hinta:
Jäsenetuhinta: 280,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 420,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Yhteystiedot:
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
ep@kauppakamari.fi
06 429 8100
Peruutusehdot:
Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta.
13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan
koko osallistumismaksu. Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus
ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4
arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen
tai laivaseminaariin voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen
valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson tai laivaseminaarin alkamista. 20–14
vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan
koko osallistumismaksu. Matka- ja ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen
matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti.
Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee
tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

