Retorikkursus i præsentationsteknik og
gennemslagskraft – hos Retorikﬁrmaet
Styrk din forberedelse og fremførelse med kurser og træning i præsentationsteknik. Book retorikkurset
til dig selv i København, eller få skræddersyet kurset til organisationen (i hele DK).

Kom på retorikkursus i præsentationsteknik og lær at udvælge dit stof, opbygge din præsentation og ikke
mindst at levere den, når du står foran dine modtagere.
På kurset får du nye input, værktøjer og virkemidler. Og så bliver du trænet og filmet gennem individuelle
øvelser, så du hurtigt rykker dig og styrker din gennemslagskraft og performance.
Efter kurset i præsentationsteknik kan du:
- Forberede dine præsentationer mere effektivt
- Målrette indholdet og skabe en rød tråd
- Formidle mere troværdigt, overbevisende og med større gennemslagskraft
- Få styr på nerverne og usikkerheden før og under dine oplæg
- Levere dine budskaber med engagement og gennemslagskraft
- Ramme og rykke dine modtagere, så de i højere grad reagerer og handler som tiltænkt
- Bruge din mimik, dit kropssprog og din stemme mere målrettet og aktivt
Efter kurset kan du brænde bedre igennem med dine forslag, informationer og udmeldinger, så dine
budskaber fremover bliver leveret mere målrettet, fængende og overbevisende.
Indenfor de sidste år har vi blandt andet hjulpet med at styrke kommunikationen i Uddannelses- og
Forskningsministeriet, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Odense Kommune, Region
Midtjylland, Region Syddanmark, KL, DR, NaturErhvervstyrelsen, Statens IT, Arriva, Dansk Byggeri, NRGi,
Rambøll, FTF og mange flere.
Se mere om vores retorik- og kommunikationskurser, ledertræning og kommunikationstræning på
www.retorikfirmaet.dk.

Pris

7.995 ekskl. moms for todages kursus hos os. Kontakt os for at høre mere om
skræddersyede kursusforløb. kr.

Datoer

Start dato: 04. februar 2020
Slut dato: 05. februar 2020
Start dato: 05. marts 2020
Slut dato: 06. marts 2020
Start dato: 30. marts 2020
Slut dato: 31. marts 2020
Start dato: 28. april 2020
Slut dato: 29. april 2020
Start dato: 28. maj 2020
Slut dato: 29. maj 2020
Start dato: 16. juni 2020
Slut dato: 17. juni 2020

Tilmeldingsfrist

Book kursuspladser til dig selv på de opslåede datoer, eller book kurset til
arbejdspladsen.

Sted

Få kurset leveret til jer eller book kursuspladser hos os på Østerbro.

ArrangÃ¸r

Retorikfirmaet

Tilmelding

Tilmelding kan ske pÃ¥ fÃ¸lgende website
https://retorikfirmaet.dk/retorikkurser-kommunikationskurser/praesentationsteknik/

Kontaktperson

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

Væksthus for Ledelse

•

Weidekampsgade 10, 2300 København S

•

22 43 11 00 • info@lederweb.dk

