Komunikační
ê minimum
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Jednodenní trénink mediální komunikace pro střední management firem a úřadů

Trénink vede Petr STUDENOVSKÝ
FreeCom group se ve svých školicích a tréninkových programech věnuje komunikačním dovednostem a formou
interaktivní seminářů proškolila za relativně krátké období svého působení na trhu zhruba 1800 lidí. Byli mezi nimi
vrcholní představitelé významných firem, ale také řadoví pracovníci na přepážkách. Jediný typ pracovníka, který zatím
zůstával ve stínu zájmu, je člen tzv. středního managementu. Rozvoj osobnosti by se ovšem střednímu managementu
neměl vyhýbat. Jde o vrstvu, která do značné míry ovlivňuje pracovní výkonnost všech zaměstnanců a výsledky práce
jakékoli firmy. Jde o výukový program, který si nedělá ambice vycvičit pracovníka středního managementu v umění dokonalé komunikace s médii,
neklade si za cíl naučit účastníka všem tajům komunikačních aspektů krize ani záludnostem vybraného společenského vystupování. Lidé, pro které je
tento seminář určen, mají ve firmě jiné poslání, jiné úkoly a tuto specifickou roli tzv. středního stavu zaměstnanců náš seminář respektuje. Nebude tedy
zasahovat do témat, která byla určena top management.

Rámcový program tréninku:
▪ Hlavní zásady novinářského vidění světa ▪ Správná forma mediálního sdělení ▪ Jak být úspěšný při komunikaci s médii ▪
Jak reagovat na nečekanou otázku ▪ Jak se vyhnout odpovědi na otázku ▪ Naše odpovědnost za titulek v novinách ▪
▪ Praktický nácvik před kamerou ▪
Vaše tréninková vystoupení budou zaznamenána na DVD, které si odnesete s sebou.

Interaktivní semináře
Interaktivní semináře jsou ucelenou a koncipovanou formou výuky základních komunikačních pravidel v oblasti médií, krizové komunikace, komunikace
s klientem apod. Semináře mají teoretickou a praktickou část, v případě komunikace s médii a krizové komunikace je jejich součástí i trénink před
kamerou. Všechny semináře jsou doplněny o audiovizuální ukázky komunikačních chyb a nesprávných postupů na jedné straně a správných postupů
a komunikačních dovedností na straně druhé.
Do této oblasti patří i mediální tréninky, zaměřené jak na jednotlivce, tak i na skupiny klientů. Tréninky jsou přizpůsobeny požadavkům klienta.
Jan Horský
Ředitelem a společníkem agentury je Jan Horský, bývalý pedagog FAMU a dlouholetý ředitel výroby a techniky Československé a České televize (1990 až 1998). Od roku 2000 až do
srpna 2001 pracoval jako výkonný ředitel televizní stanice TV 3.

Petr Studenovský
Hlavním mediálním a komunikačním konzultantem FreeCOMu je Petr Studenovský. Původním povoláním je novinář, pracoval v Československé a později České televizi jako redaktor,
parlamentní zpravodaj a moderátor hlavního zpravodajského pořadu. V letech 1992 až 1998 byl šéfredaktorem zpravodajství České televize a moderátorem politického diskusního pořadu
Karanténa. V roce 1998 působil krátce jako mluvčí vlády ČR a zároveň mluvčí premiéra Josefa Tošovského. Od roku 1999 do poloviny roku 2001 zastával funkci ředitele agentury Negrelli
Public Relations. Je spoluautorem televizního seriálu Etiketa, pořádá přednášky pro top management firem, státní správy a politiky v oboru komunikace.

Tereza Horská
Jednatelka společnosti, absolventka bakalářského studia FAMU, spolupracovala na řadě filmových a televizních projektů. Ve FreeCOMu se zabývá organizačním zajišťováním veškerých
komunikačních služeb, včetně interaktivních seminářů a audiovizuální tvorby. Vystudovala katedru produkce na FAMU 1998-2004. V letech 2002 - 2009 se podílela na pořádání
prestižního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě jako vedoucí produkce všech jeho aktivit. Během té doby působila jako vedoucí produkce i na několika celovečerních dokumentárních
filmech a seriálech (Etiketa, Houslový rytíř, Pavel Marek (2004); Komu patří architektura, Martin Mareček (2005) atd. Od roku 2009 spolupracuje jako výkonný producent ve společnosti
Hypermarket Film na všech jejich filmech, z nichž některé byly oceněny na festivalech v Čechách i v zahraničí. Pod sluncem tma získalo navíc i Českého lva za nejlepší dokumentární film
za rok 2011. Od roku 2009 vyučuje na pražské FAMU na katedře produkce i dokumentární tvorby.
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FreeCom Group je komunikační agentura, která se zabývá především komunikací mediální, krizovou komunikaci a etiketou. Poskytuje konzultace a komplexní služby jak v mediální oblasti,
tak při přípravě a realizaci společenských akcí. Portfolio služeb, personální složení, klienti a další informace viz www.free-com.cz.
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