Kursen som gör dig till den
perfekta presentatören
En presentation handlar precis som en föreställning om tempo och om att hålla publiken
fångad. Som mentalist och scenvan presentatör har Henrik Silver en sann expertis när det
gäller att presentera något. Han har gjort det på TV, på stora och små scener, framför tusentals
och tiotals människor. Nu kan du dra nytta av den erfarenheten och utveckla din eller dina
anställdas presentationsteknik.

UPPBYGGNAD
Kursen i presentation- och kommunikationsteknik är främst en hands-on kurs. Deltagarna
får olika sätt att förbättra hela processen, från planering till genomförande. Varje deltagare
får hjälp med det den tycker är svårast och hela kursen anpassas efter vilka behov ni har.
Utgångspunkten är alltid de presentationer ni gör idag och vilka situationer ni behöver hantera.
Det blir alltså direkt applicerbara kunskaper som ger tydliga resultat. Fokuset är alltså att ni blir
bättre på att presentera, inte att ni ska kunna rabbla teori i presentationsteknik. För oavsett om
det rör sig om mediabolag till kosmetikföretag, finns det alltid något att lära sig.

FÖRKUNSKAPER
Kursen vänder sig till alla som vill utveckla sin presentationsteknik och kommunikations
förmåga i både små och stora grupper. Nivån på kursen passar den absoluta majoriteten av
presentatörer som känner att de vill lyfta sin teknik till en ny nivå. Det krävs alltså inte stor
erfarenhet eller kunnande, utan bara viljan att bli bättre.

MÅLET
Efter kursens slut ska du som deltagare känna
dig trygg i hur du disponerar, illustrerar och
levererar en presentation som ger eftertryck
och är övertygande. Du kommer även att
ha en självupplevd erfarenhet av vad du gör
rätt och vad du i framtiden kan göra bättre.
Kortfattat är målet du skall få en ökad trygghet
i din kommunikation för att kunna göra dina
presentationer bättre och med glimten i ögat.
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