PRODUKTBLAD TILL UTBILDNINGEN PRESENTATIONSTEKNIK

Presentationsteknik
Bli en inspirerande och övertygande presentatör!

Du får inte en andra chans, du behöver veta att din presentation går hem!
Att lyckas är att vara väl förberedd
men också rätt förberedd och samtidigt behärska konsten att få andra att
vilja lyssna på dig. Utbildningen är
ovärderlig för dig som behöver kunna inspirera och övertyga andra!

Den här utbildningen är för
dig som
• vill få andra att lyssna intresserat
på dig när du talar.
• vill lära dig hålla övertygande och
inspirerande presentationer.
• vill bli snabb och effektiv med ditt
förberedelsearbete.
• vill känna dig trygg och avslappnad när du står inför publik.
• vill bli skicklig i att hantera
besvärliga personer, situationer
och frågeställningar.

Du kommer få lära dig
Tre förberedelsemodeller för olika tillfällen som gör dig snabb och effektiv i
förberedelsearbetet.
1 minuts förberedelse – den oförberedda presentationen som används
när du ombeds att på stående fot att
tala inför en grupp.

10 minuters förberedelse – den informativa presentationen blir troligen
den du kommer använda mest eftersom du här kan ämnet du pratar om.
1 timmes förberedelse – den säljande
presentationen. Här har du begränsat med tid att tala men du måste få
andra att köpa din idé. Du kommer få
öva på att presentera dig själv på ett
säljande sätt, presentera ditt företag
(produkt, avdelning, affärsidé) samt
öva på att presentera ett valfritt ämne
på ett engagerande sätt.
Du kommer lära dig återkopplingsmodellen KÖR som du sedan efter
kursen använder för att fortsätta utveckla dig som en skicklig presentatör
både genom att se vad som fungerade
i din presentation men också vad
nästa utvecklingssteg är för dig.

FAKTA OM KURSEN
LÄNGD

2 dagar

PRIS

12 500 kr

PLATS

Stockholm

KURSDATUM

Se hemsidan eller kontakta
oss

KURSLEDARE
Hur utbildningen går till

Hillevi Cederberg

Du kommer få träna praktiskt på att
förbereda och genomföra framgångsrika presentationer. Du väljer själv
vilken nivå på återkoppling du vill
ha på dina framföranden allt från
att bli filmad till att få en personlig
återkoppling från kursledaren eller
inget alls.
Du kommer få veta hur du håller en
”röd tråd” genom en hel presentation,

Sekurser
fler kurser
på
Se andra
på
www.ekeroutbildning.se
www.ekeroutbildning.se

PRODUKTBLAD TILL UTBILDNINGEN PRESENTATIONSTEKNIK

bygger strukturer för olika typer av
presentationssituationer, prova på de
vanligaste hjälpmedlen som du kan
använda dig av för att förstärka intrycket av din presentation och jobba
med teknikkunskap så du kan känna
dig trygg med att få det att fungera.
Du kommer få lära dig grundläggande retorik och pedagogik i syfte att
lättare nå fram med ditt budskap. Bli
medveten om vad ditt kroppsspråk
kommunicerar samt lära dig handfasta tekniker som hjälper dig vända din
nervositet till något positivt..
Gruppen kommer vara begränsad till
max 6 deltagare per handledare för att
säkerställa att du får vad du behöver.

Utbildningens syfte och mål
Syfte med utbildningen är att utveckla dig i ditt ledarskap till en till en
skicklig presentatör som med enkelhet och effektivitet förbereder och
genomför presentationer som övertygar och inspirerar andra och som
uppfyller på sitt syfte!
• Du kommer kunna få andra att
lyssna uppmärksamt på dig när
du talar.
• Du kommer kunna framföra
övertygande och inspirerande
presentationer.

• Du kommer ha modeller för att
effektivt förbereda och genomföra
dina presentationer.
• Du kommer känna dig trygg
och avslappnad när du står inför
publik.
• Du kommer kunna hantera
besvärliga personer och frågeställningar i rummet.

– företagspresentation
– oförberedd presentation
Öva inspiration och engagemang
Återkoppling enligt KÖR-modellen
Röst- och talträning
Inspelning av dina framföranden
Kroppsspråket och dess betydelse
Dina styrkor som presentatör

Ur utbildningens innehåll

Dialog med publiken

Retoriska modeller

Frågeteknik

Att prata till rätt målgrupp

Att besvara frågor

Förbereda effektivt

Att bemöta kritik

Förberedelsemodeller:

Hjälpmedel

– 1 minut förberedelse

Teknikkunskap

– 10 minuter förberedelse

Nervositet

– 1 timmes förberedelse

Besvärliga situationer

Den röda tråden

Nöjd och tillfreds med din insats

Uppnå mål och syfte

Identifiera nästa utvecklingssteg

Olika typer av manus och stöd för
hjärnan

Kursledarens bästa tips

Grundläggande pedagogik
Öva på att genomföra:
– informerande presentationer
– säljande presentationer
– egen presentation

Checklistor
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Utbildningen kan med gott resultat
företagsanpassas eller valda delar ges
i seminarieform om 2-3 timmar på till
exempel teammöten eller en kickoff.

Du behöver inga förkunskaper för att
delta i utbildningen.

Läs mer om den här och flera andra
kurser på www.ekeroutbildning.se

FAKTA OM UTBILDNINGSFÖRETAGET

Ekerö Utbildning AB har i över 20 år utvecklat specialiserade program för att möta företag och organisationers behov av skickliga ledare som tillhandahåller ett
kommunikativt ledarskap.
Vi erbjuder unika utbildningar för ledare, chefer och
medarbetare i förmågan att kommunicera kraftfullt
– att tala och lyssna och påverka. Vi tillhandahåller
träning och utveckling som ger ett bestående resultat,
där du som deltagare i dialog med våra utbildare inte
letar efter de snabba svaren, utan själv får komma till
insikt om vad som verkligen fungerar för dig.
EKERÖ UTBILDNING AB
www.ekeroutbildning.se

Kursledaren Hillevi Cederberg har över 35 års erfarenhet av ledar- och medarbetarutbildningar både i
Sverige och internationellt.
Hillevi har sedan 1983 utbildat fler än 150 000 deltagare och är utbildare och författare till Ekerö Utbildnings
effektiva och omtyckta diplomprogram “Kommunikativt Ledarskap”.

