
Ja Jūs nolēmāt pievērsties jaunu kontaktu
iegūšanai, tad Jums ir nepieciešams izveidot

ideālu pašprezentāciju.
 

Elegances un etiķetes kursā "Māksla būt
lēdijai" un lietišķās pašprezentācijas un

etiķetes kursā mēs apgūstam rekomendācijas
nozīmi un pielietošanas kanonus, bet šeit Būs

8  soļi līdz savai ideālajai rekomendācijai 

Lifta runa



Sākumā Jums ir jāsaprot, ko Jūs gribat, lai sarunu biedrs zina par
jums vai saprastu. Ideāli - kādu reakciju Jūs gribat izraisīt. 

Identificējiet Jūsu nodarbošanos, izveidojiet nepieciešamo vizītkarti.
Jums tādu iespējams ir daudz, katrai situācijai pastāv sava, bet

izvēlieties vienu. Cilvēki orķestri uzticību neizraisa. Jābūt izteikām
īpašībām, kuras izceļ Jūs uz apkārtējo fona.

Piem.:
Es esmu etiķetes eksperte. - pārāk plaši.

Es esmu etiķetes eksperte, vien pagājušā gada laikā elegamci un
labas manieres esmu pasniegusi jau vairāk kā 100 dāmām, Bet
vēl konsultēju arī biznesa klientus, piem., pēdējais mans klients
ir bijis AirBaltic. Kultivēju klasiku un aristokrātiskas domas, jo

uzskatu, ka bez etiķetes zināšanām nav iedomājama neviena
veiksmīga cilvēka dzīve.- jau konkrētāk.

 

Vai no Jūsu pašprezentācijas ir skaidrs:
kāda ir jūsu vērtība priekš izvēlētās auditorijas;

kā Jūs padarāt viņu dzīvi labāku?
kā Jūs viņiem palīdzat?

 

Mērķis

Unikalitāte

Ieguvums



Jūsu pašprezentācijas apraksts sastāv no vārda:
palīdzu;

konsultēju;
strādāju ar... ;

uzlaboju;
iedvesmoju.

Pašprezentācijā ir 2-3 fakti, kā sociālie pierādījumi:
datumi;

klientu skaits;
pieprasījumu skaits;

apgrozījums;
sniegto pakalpojumu skaits;

cik ilgi tiek sniegts pakalpojums;
cik ilgi esat tirgū.

Jūsu runai jāatspoguļo misiju un Jūsu mērķi. Adekvātiem un
veiksmīgiem cilvēkiem patīk personas ar kustības vektoru, kas

norāda, uz kurieni Jūs dodaties. Nosauciet savu misiju un nākotnes
plānus.

Piem., Mēs strādājam, lai pilsētā būtu...
 

Enerģija

Intriga

Nākotne



Identificējiet kāpēc Jūs esat šeit. Piem., 
 

Es esmu šodien te ieradis, lai...
Šodien gribētu iepazīties ar...

Izmantojam komunikācijas, dialogu veidošanas algoritmus (Small
talk meistarklase). Uzsākam sarunu.

 
Es palīdzu X izdarīt Y, lai Z, periodā A mēs izdarījām B. Un starp

citu, šodien plānoju... Kas Jūs uz šejieni atveda? 

Ja katrā solī Jums ir atbilde, tad apsveicam, Jūs esat gatavi
tīklošanai!

Kāpēc te?

Dialogs

Kopsavilkums



Kalendārs
Māksla būt lēdijai

No 9.oktobra plkst.18.30

līdz 31.09.EUR 155,-, pēc
EUR 210,-

Māksla būt lēdijai
ONLINE kursa ieraksts

līdz 31.09.EUR 65,-, pēc
EUR 120,-

Lietišķā prezentācija un
etiķete

29.OKTOBRIS

LĪDZ 31.09. EUR 145,-, pēc EUR 185,- 

Māksla būt lēdijai
No 8.okotobra plkst.11.30

līdz 31.09.EUR 155,-, pēc
EUR 210,-



4 nedēļu kurss, kas iedala dzīvi pirms un pēc etiķetes. 
 

Kultivējam klasiku un aristokrātiskas domas!
 

Piesakieties dalībai etiķetes kursā “Māksla būt lēdijai” un apgūstiet 1
mēneša laikā smalko stilu, sociālo kompetenci un art de vivre.

 
4 meistarklasēs Jūs apgūsiet:

 
1 Elegances stūrakmeņus un estētiskas kustības. Grandiozs

pirmais priekštats - Jūsu panākumu un labsajūtas atslēga.
 

2 Ikdienas etiķete un dresskodi. Jūs uzzināsiet lēdijas un
džentlmeņu attiecības principus, smalko toni, kā arī kā lasīt

ielūgumus un to, ka LBD nav panaceja.
 

3 Galda etiķete un servēšana. Vakariņas kā uz Titānika 1.klases
klāja būs Jūsu ikdiena.

 
4 Small talk un lietišķā etiķete. Jūs uzzināsiet sasveicināšanās

kanonus, tabū tēmas, atļauto tematiku sarakstus, sarunu uzturēšanas
algoritmus.

 
Lai pieteiktos, sūtiet  e-pastu uz vita.nasirova@gmail.com vai

WhatsApp: 26398126 (Vita).

Māksla būtlēdija



Norises laiks: 29.oktobris
 

Programma:
 

9:30-11.00 Small talk un pirmais priekštats
 

11.00-11.15 Kafijas pauze
 

11.15-13.00 Biznesa etiķete, netetiķete, dāvanas
 

13.00-13.30 Pusdienu pārtraukums
 

13.30-15.00 Dresskodi un imidžs
 

15.00-15.15 Kafijas pauze
 

15.15- 17.00 Galda etiķete
 

Dalības maksa: “early bird ” cena līdz 31.09. EUR 145,- ar PVN,
 

no 1.10. EUR 185,- ar PVN
 

Cenā iekļauts: kurss, izdales materiāli, apliecinājums, 2 kafijas
pauzes.

 
Lai pieteiktos, sūtiet  e-pastu uz vita.nasirova@gmail.com vai

WhatsApp: 26398126 (Vita).

Lietišķā etiķete


