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Avancerad presentationsteknik och retorik, 2 heldagar 
Två dagar för dig som redan har en del erfarenhet av att tala inför grupper och som söker ett nästa 
steg. Du har förmodligen en roll som chef, säljare, utbildare eller seminarieledare och vill nå nya 
nivåer i ditt framträdande och i att kunna påverka grupper. Här får du rak, personlig feedback och 
insikter i hur du med praktiska, pedagogiska verktyg kan förmedla budskap på ett kraftfullt sätt! 
 
SYFTEN MED UTBILDNINGEN 

• Att få större säkerhet i rollen som presentatör 
• Att få fördjupad förståelse för hur du som talare påverkar dina åhörare  
• Att få praktiska, pedagogiska verktyg och modeller 

 
MÅLGRUPP 
Presentatörer som är intresserade av att skapa resultat utöver det vanliga. 
 
ARBETSSÄTT 
Vi arbetar aktivt med egna presentationer och med mycket direkt återkoppling både på innehåll, 
disposition och framförande. Under kursen varvas tekniker för förberedelser, presentation, 
disposition och påverkan med praktiskt träning. 
 
Kursledare: Wilhelm Hast, utbildare med 20 års erfarenhet av att leda utbildning och av att 
coacha chefer och ledare till nya nivåer av resultat. 
 
INNEHÅLL
Välkommen 
 ● Syfte 
 ● Personliga mål med utbildningen 
 
I - Du som presentatör 
 ● Vad är en bra presentatör? 
 ● Grundläggande principer  
 ● Ditt förhållningssätt påverkar 
 ● Hantera nervositet 
 
II – De 3 nycklarna som gör att du når fram 
 ● KÖR-modellen för återkoppling 
 ● Din personliga nyckel 
 ● Håll hög energi 
 
III - Förberedelser 
 ● Retorikens flertusenåriga skatter 
 ● Förbered i rätt ordning 
 ● När du har ont om förberedelsetid 

IV - Åhörarna 
 ● Att skapa ett lyssnande 
 ● Klimatet hjälper eller stjälper 
 ● Din roll – deras roll 
 ● Bemöta besvärliga deltagare 
 

V - Professionella hjälpmedel 
 ● Where is the Power and where is the 

Point?! 
 ● Alternativ till PowerPoint 
 ● Hur aktivera deltagarna? 
 ● Enkla hjälpmedel 
 

VI – Det oförberedda 
 ● När du blir överrumplad 
 ● Att tala oförberedd 
 ● Som man bäddar… 
 ● Inledningen, inledningen, inledningen 
 

Denna utbildning i din vardag 
 ● Utan åtagande – inget resultat 
 ● Nycklar till framgång 

 

PRAKTISK INFORMATION 
Eftersom utbildningen sätts ihop utifrån intresse  
Skräddarsyr vi datum och plats när gruppen är klar. Tider: Ca 9-17. 
 


