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Comunicação e
Oratória com PNL

Mais do que um curso de oratória ou de técnicas para apresentação em pú-

blico, a metodologia utilizada oferece recursos para o participante lidar com a 

ansiedade e o nervosismo ao se expressar em público.

O curso oferece recursos para encarar naturalmente tais comportamentos, 

desenvolvendo uma comunicação clara e efetiva que o levará a se destacar diante 

de uma equipe e conquistar respeito pela liderança projetada pela comunicação.

O curso atrai pessoas interessadas no próprio desenvolvimento e aperfeiçoa-

mento da habilidade de se expressar de forma assertiva, convincente e acima de 

tudo tranquila para apresentar projetos, relatórios, ideias, reuniões, entrevistas 

e encontros de negócio.

Todo o treinamento é desenvolvido por meio do conhecimento e prática das 

técnicas da boa comunicação verbal e corporal. Por meio de filmagens, técnicas 

teatrais, técnicas de dicção, verificação das armadilhas da pronúncia, o partici-

pante desenvolve a naturalidade e flexibilidade para a comunicação efetiva.

O curso objetiva desenvolver o equilíbrio emocional e minimizar as reações fi-

siológicas que normalmente afetam a performance do orador, por meio de técni-

cas do neurocondicionamento, PNL e fundamentos de neurociência.

O conteúdo é sempre acompanhado de dinâmicas práticas para avaliação do 

rendimento desde o início até o final do curso.

O que está incluso no curso?
• Certificado

• Apostila com conteúdo de fácil assimilação

https://elleventreinamentos.com.br/


Por que escolher a Elleven?
Para citar alguns diferenciais do treinamento Comunicação e Oratória com 

PNL da Elleven, podemos as ferramentas e metodologias de uso prático e que 

podem causar mudanças imediatas.

Outro diferencial significativo é que as turmas dos treinamentos são res-

tritas, o que facilita ainda mais o aprendizado e permite aos treinandos um 

maior aproveitamento de todas as vivências. E, também, assim, a equipe pode 

dar total apoio a todos os participantes.

Venha desfrutar da qualidade da metodologia Elleven, já utilizada por di-

versas empresas dos mais variados segmentos e das mais de 10.000 pessoas 

que já estiveram conosco em nossos treinamentos, palestras, workshops e 

eventos corporativos.

Para quem é o treinamento?
• Profissionais que fazem apresentações públicas

• Gerentes, supervisores para apresentações em reuniões ou workshops

• Professores, para cativar e reter a atenção dos alunos

• Profissionais autônomos, para seu próprio networking e exposição de seu 

trabalho

• Estudantes que desejam fazer apresentações de teses e trabalhos

• Políticos que buscam desenvolver a habilidade retórica e recursos de co-

municação para discursos e conferências.
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Em que ajuda?
O treinamento Comunicação e Oratória com PNL visa aumentar a comuni-

cação espontânea e a desenvoltura em apresentações como reuniões, pales-

tras, projetos, teses, TCC etc, eliminando a ansiedade e nervosismo por meio 

do desenvolvimento das seguintes habilidades:

• Minimizar os fatores limitantes geradores do nervosismo

• Fases da preparação e exposição de ideias para facilitar o entendimento do 

ouvinte

• Conhecimento dos atributos da boa expressão verbal, desenvolvendo o po-

der de transmitir a mensagem de forma inequívoca e clara

• Aumento do poder pessoal e capacidade para melhor praticar o marketing 

pessoal

• Desenvolver relacionamentos pela empatia projetada pela comunicação, 

conquistando a atenção e admiração

• Comunicação efetiva com filhos, sabendo como estimular comportamen-

tos de autoestima, determinação e liderança na formação do futuro adulto

• Postura para a comunicação nas mais diversas situações em público, em 

uma palestra ou em uma sala de aula, com filhos, amigos, colegas de traba-

lho etc

• Como falar no improviso

• Eliminação dos vícios de linguagem

• Como preparar apresentações envolventes

• Explanação e práticas sobre a utilização de comunicação não verbal
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Sobre a Elleven
A Elleven é uma empresa voltada a oferecer soluções integradas que con-

ciliam o desenvolvimento do potencial humano e estratégias e metodologias 

de gestão. 

Temos premissas bastante claras e um propósito muito forte: fazer a dife-

rença na vida das pessoas. 

A Elleven é formada por uma equipe capacitada e composta de pessoas que 

há mais de uma década se dedicam ao desenvolvimento humano. 

Atuamos no segmento voltado a cursos, treinamentos, conferências, 

workshops e seminários e atendemos clientes dos mais variados setores, de 

pessoas físicas a pessoas jurídicas.

O conhecimento é transformado em processos para aumento da perfor-

mance do ser humano, por meio de metodologia inovadora, fundamentada na 

neurociência e respaldada por recursos efetivos como neurocondicionamen-

to, aprendizagem acelerada direta ao inconsciente (AADI), medicina compor-

tamental, coaching e programação neurolinguística (PNL).
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Inscreva-se já no treinamento
Comunicação e Oratória 

com PNL
https://ellevendigital.com.br/produto/oratoria-com-pnl/

contato@ellevendh.com.br
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