Presentationsteknik

Trollbind dina åhörare
Vill du trollbinda dina åhörare? Vill du utvecklas som talare? Vill du lära
dig knepen som framgångsrika talare och trygga presentatörer använder?
Då är detta kursen för dig!

Agenda

Vad gör de som lyckas trollbinda sina åhörare? Att behärska förmågan att tala
inför en grupp människor ger ständiga fördelar i många sammanhang. Vem vill
inte kunna presentera sina förslag och idéer på ett sådant sätt att andra först och
främst lyssnar och sedan också förhoppningsvis köper ditt budskap? Oavsett om
du ska sälja en podukt/tjänst eller sälja en idé till din chef, dina medarbetare, dina
vänner eller din familj, har du nytta av att lära dig knepen som gör dig till en
framgångsrik presentatör som trollbinder dina åhörare.

 Trollbind dina åhörare

PG Wettsjö visar hur alla människor med mod, fantasi och träning kan bli
lysande talare. Oavsett om du ska öka din förmåga att presentera inför stora
grupper eller dra säljpresentationer för en mindre grupp så är det här rätt
utbildning för dig. Kursen vänder sig till alla medarbetare som ibland eller ofta
håller någon form av muntlig presentation och som vill öka sin förmåga att
framföra sitt budskap på ett skickligt sätt. En retorikutbildning ingen borde
missa!

 Förberedelse
 Framförandeteknik
 Supertalarens alla knep
 Vinnande kommunikation
 Inledning till avslutning
 Dispositioner
 Engagemang/rädsla
 Bemötande av svåra åhörare

Föreläsare PG Wettsjö
PG är en oerhört populär och erfaren utbildare. I nästan 20 år har PG inspirerat och utbildat
svenskt näringsliv, myndigheter och organisationer. Han har drivit flera av landets tyngre
utbildningsprocesser och tagit fram flera modeller och strategier som idag används av flitigt i
åtskilliga organisationer. PG utbildar inom områdena säljutbildningar, kundserviceutbildningar,
motivation, presentations-teknik och kommunikation.

Bygg på med följande kurs
Försäljning – ”Konsten att påverka” (1 dag).
Boka fler kursdagar vid samma tillfälle till specialpris (2 dagar för 9 900 kr).

Datum

20 september 2018

Pris

6 900 kr. exkl. moms

Plats

Stockholm

Ingår

Dokumentation, lunch, för- och eftermiddagsfika

Anmälan

Görs på eqp.se eller ring 018-34 92 80

EQP Business School är ett av landets ledande utbildningsföretag inom försäljning, kundservice, ledarskap, presentation och motivation. Vårt mål är att varje
utbildning ska vara av absolut bästa kvalitet. Deltagarnas resultat för står alltid i fokus. Besök oss på www.eqp.se för mer information.

