
 

 

7 Ok, Hogy az Eseményedre Miért Donn-t Válaszd 

1.Ha valami újat akarsz hallani, mely 

elgondolkoztatja a közönséget. 

Készen állsz arra, hogy egy új álláspontot hallgass meg, mely 

azonnali választ vált ki a közönségből? Donn álláspontja arról, hogy 

hogyan győzőn meg döntéshozókat, vezessen projekteket és 

csapatokat, érjen el előre leptetéseket és szerezzen ügyfeleket egy 

30 éves tapasztalaton nyugszik, melyek számos vállalatnak hoztak 

hasznot. Ez a tapasztalat tükröződik Donn előadásain és díjnyertes 

könyvein. 

 

2. Valami használható gondolatot akarsz hallani, ami tényleg működik. 

Nem általános tudásra vagy elméleti teóriákra van szüksége, hanem valami olyanra, mely az 

ember gondolkodását már ott helyben, az előadáson ülve változtatja meg. A 3 legfontosabb ok, 

amiért az emberek konferenciákra járnak az az, hogy megtanulják, hogyan dolgozzanak együtt, 

fejlesszék magukat és elsajátítsák a legjobb trükköket, melyek segítenek előre mozdítani 

vállalatukat vagy a karrierüket, tehát amire szükségük van, hogy ők és a vállalatuk is fejlődni 

tudjon az egy szilárd, magas értékű, jó kimenetelű tudás, amit azonnal tudnak használni. 

 

3. Meg kell győződned arról, hogy az előadód erővel ruházza fel a 

közönséget. 

Tudjuk, hogy amiatt, hogy attól még, hogy a vállalatunk egyik szónoka vérprofi, nem jelenti azt, 

hogy érdekes is. A közönség jobban emlékszik arra, hogy az előadó milyen érzéseket váltott ki, 

ahelyett hogy mit tanultak. Donnak megvan az ehhez szükséges tapasztalata, melyet okosan 

és humorosan közvetít, a közönségnek pont erre van igénye és ezzel ön sem nyúlhat mellé. Az 

összes előadás 100% káromkodás mentes. 

 

4. Olyan szónokra van szüksége, aki képes együtt dolgozni önnel, 

rugalmas és interaktívan leköti a közönséget. 

Az együttműködés a sikeres események kulcsa. Donn az ön eseményének témájához a 

programjaival és az ezt egyesítő üzenetével.  A közönség interaktív bevonása is garantált a 

csapatos vagy egyéni részvétellel, ezzel támogatva az együttműködés értékét. 

 

5. Olyan előadóra van szüksége, aki az 

esemény és a szervezet értékeihez is 

hozzáad. 
A professzionális előadók képesek arra, hogy 

hozzájáruljanak egy esemény sikeréhez és a szervezet 

értékeihez. Ennek az eléréséhez egy fontos lépés a 

tartalom paradigma általi bemutatása. Donn programjai 

lenyűgözik a közönséget, ezzel növelve annak az esélyét, 

hogy a jövőben újra látogatják majd a programot. 
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6. Olyan előadóra van szüksége, aki tartja magát a 

témához és át is veszi azt. 

Lehetséges, hogy volt már dolga olyan előadókkal, akik nem 

hajlandók egy nap során több előadást adni extra költség 

nélkül. Donn nem tartozik közéjük, mivel napi díjat számol fel, 

tehát egy nap során akár több előadást is szívesen meg tart. 

Donn emellett még egy 30 napos tervet is tud biztosítani, ezzel 

garantálva, hogy az előadáson megszerzett tudás alkalmazható 

legyen. A különböző területekhez való hozzáértése már 

azelőtt eléri a kívánt hatást, hogy az előadáson jelenvoltak 

visszatérnének az irodába. 

 

7. Észre fogja venni, hogy a hallgatóság növekedése, az előadáson töltött 

idő és az előadásokra történő visszajárás összefüggésben áll a 

szakmai fejlődéssel, mert ez egy fontos trigger pont. 

Egy vállalatnak az egyik főbb értéke, ha az egyének megértik, hogy az itt eltöltött idő számukra is 

értékes. Ez az érték álltalában azzal a szakmában való fejlődéssel áll összefüggésben, ehhez 

pedig Donn kiválóan ért. Az előadás után tervei pedig segítenek ezt megszilárdítani, mivel ez az 

értékes tartalom kizárólag csak az ön vállalatának tagjainak szól; ezen kívül sehol máshol 

nem elérhető. EMIATT ez egy befektetésarányos megtérülés önnek. 

 

„Donn LeVie a legjobb, legrészletesebb szakmán belüli 

fejlődésről szóló tanácsadást nyújtja, sose találkoztam 

nála jobbnál. Amellet, hogy kiváló előadó/szónok, aki 

megragadja a közönség figyelmét szellemességével 

és tapasztalatával, nagyon rugalmas és könnyű vele 

együtt dolgozni.” 

Leslie Simpson, Esemény Koordinátor,  

Association of Certified Fraud Examiners 

 

„Ha tényleg szeretnél még többet tanulni, nem tekintve a jelenlegi helyzetedre, válaszd Donn 

LeVie Jr-t. tele van olyan tudással, melyek kiállták az idő próbáját. . . Készülj fel arra, hogy 

sokat fogsz jegyzetelni. Donn vérprofi.” 

     Jim McConnell, vállalati biztonsági program vezetője 

Donn egészen biztosan egyike a valaha volt legjobb előadóknak, örömömre szolgált, hogy tőle 

tanulhattam. Donn hatalmas lelkesedéssel tartja előadásait, az egyik legfontosabb vonása 

szerintem az, hogy ha az ember sokat tartózkodik a közelében, Jobban fogja magát érezni a 

programsorozat alatt…” 

         Keith Campbell, CFE, MBA Pénzügyi Nyomozó 
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