1:1 ledertræning og
kommunikationstræning – Styrk din
kommunikation og din
gennemslagskraft
Hvad enten du er leder, projektleder, nøglemedarbejder eller specialist, så kan individuel ledertræning
og kommunikationstræning giver dig redskaberne til at styrke din kommunikation og din
gennemslagskraft. Uanset om du er rutineret eller ny i formidlingens kunst, er det godt at få sat fokus
på din retoriske performance, så du kan komme af med eventuelle unoder og styrke din performance
til møder, samtaler og præsentationer. OBS! Få lige nu lavet en retorisk analyse af din
kommunikationsprofil - helt uforpligtende. Kontakt os i Retorikfirmaet på 60 14 14 12 for at aftale et
møde med en af vores retorikere.

Med individuelle forløb i ledertræning og kommunikationstræning bliver du trænet og udfordret i forhold til
dine typiske opgaver og udfordringer. Du vil få ny viden, nye værktøjer og personlig sparring på, hvordan du
skærper din kommunikation, dine budskaber og din gennemslagskraft. Og så vil du opleve at rykke dig
allerede fra første session, så du kan performe endnu bedre til næste samtale, møde eller præsentation.
Gennem den retoriske træning får du:
- Styrket din kommunikation og dine budskaber
- Værktøjer og teknikker til at ramme og rykke forskellige målgrupper
- Mere sikkerhed og overskud i din kommunikation
- En række retoriske tips og virkemidler til at styre kommunikationen
- Redskaber til at argumentere overbevisende og til at tackle indsigelser og modstand
- Indsigt i at bruge dit kropssprog, gestik og stemme aktivt som formidlingsværktøj
- Styrket kommunikationsprofil og større gennemslagskraft
De individuelle træningsforløb varer typisk mellem 8-14 timer med sessions á 2 timer. Du kan få træningen
hos os i København eller få træningen på din arbejdsplads. Vi dækker hele Danmark.
Ønsker I træning til flere ledere, så tilpasser vi et forløb til teamet.

Pris

Prisen varierer fra forløb til forløb på baggrund af varighed, indhold og opbygningen.
Kontakt os for at få et tilbud på et tilpasset forløb. kr.

Datoer

Start dato: 04. februar 2020
Slut dato: 04. februar 2020
Start dato: 05. februar 2020
Slut dato: 05. februar 2020
Start dato: 04. marts 2020
Slut dato: 04. marts 2020
Start dato: 08. april 2020
Slut dato: 08. april 2020
Start dato: 07. maj 2020
Slut dato: 07. maj 2020
Start dato: 04. juni 2020
Slut dato: 04. juni 2020

Tilmeldingsfrist

Ingen frist - book individuelle forløb, der passer til dine behov, opgaver og kalender.

Sted

Bliv trænet hos Retorikfirmaet i København, eller book træningen til din arbejdsplads
(hele DK).

ArrangÃ¸r

Retorikfirmaet

Tilmelding

Tilmelding kan ske pÃ¥ fÃ¸lgende website
https://retorikfirmaet.dk/ledertraening-og-kommunikationstraening/book-retorisktraening-her/

Kontaktperson

Kontaktchef Henrik Høen-Beck
Tlf: 60141412
Email: kontakt@retorikfirmaet.dk

Væksthus for Ledelse

•

Weidekampsgade 10, 2300 København S
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22 43 11 00 • info@lederweb.dk

