Sex steg till makalösa
framträdanden!
Vill du bli en bättre säljare?

Har du en viktig pitch framför dig?
Vill du nå ut med ditt budskap?
Om du svarat ja, på någon av frågorna ovan har jag ett riktigt bra
erbjudande till dig. Det handlar inte om att bli bättre eller ens riktigt
bra. Det handlar om att bli bra på riktigt!
Fysiska kurser är fantastiska, men de är också begränsade till en eller
två dagar. Tekniken ger oss möjlighet att arbeta tillsammans över
längre tid för att bygga just dina färdigheter. Vi träffas digitalt under
sex veckors tid i för workshops i webinarieform.
På nästa sida får du se hur vi bygger den bästa versionen av oss själva!
070-7454600
kristoffer.bergendahl@inbilda.nu

De sex stegen…
Digital kommunikation
och vår fysiska verklighet

Talrädsla, talängslan
och andra hinder

Intryck som ger avtryck

Kommunikation med
kropp och röst

Manus, struktur och
andra förberedelser

Pitchträning,
storytelling och vassa
anföranden

Steg 1
Digital kommunikation och vår fysiska verklighet – 2h. Bli en
mästare på att hantera rummet oavsett om det gäller ett framträdande framför en webkamera, ett tal på midsommarfesten eller en
dragning för kollegorna. Vi övar på att nå ut och fram till publiken!
Dessutom lär vi oss hur PowerPoint och andra presentationstekniska
hjälpmedel egentligen ska användas.

Steg 2
Talrädsla, talängslan och andra hinder – 2h. Med grund i de senaste
årens forskning på hjärnan lär vi oss hantera talsituationen på ett
helt nytt sätt. Vad kan vi göra förutom de vanliga andningsövningarna för att bemästra och betvinga scenen?

Steg 3
Intryck som ger avtryck – 2h. Vill du lämna ett bestående intryck hos
människor du möter? Vill du bli ihågkommen efteråt? Vi går igenom
de senaste rönen i området från psykologi- och hjärnforskningen och
lär oss knep för att påverka publiken från första stund.

Steg 4
Kommunikation med kropp och röst – 2h. Hur fungerar egentligen
kroppsspråket och hur kan du lyfta och anpassa ditt eget språk för att passa
budskapet? Vad finns det för knep när det gäller att arbeta med rösten? Vi
lyfter dina styrkor och slipar bort sådant som stör.

Steg 5
Manus, struktur och förberedelser – 2h. Tillsammans utforskar vi olika typer
av framställningar för att lära oss hantera olika situationer. Hur konstruerar
du en bra argumenterande framställning? Hur håller du ett informativt och
säljande möte? Hur bemästrar du festtalandet? Du framträder för gruppen
och vässar dina färdigheter!

Steg 6
Pitchträning, storytelling och vassa anförande – 4h. En bra pitch är ofta
avgörande för affärsskapandet och inte minst för säkerheten i situationen. Vi
tittar närmare på vad som utgör en bra pitch och bygger egna. Dessutom lär
vi oss om kraften i storytelling och tar del av era avslutande presentationer.
Detta tillfälle är fyra timmar långt.

Mellanstegen
Breakout sessions i grupp. Mellan varje möte träffas deltagarna digitalt i
grupp vid minst ett tillfälle. Där får du arbeta tillsammans med andra
kursdeltagare för att djupdyka i veckans steg. Dels med hjälp av varandra och
dels med hjälp av material och övningar framtagna av mig. Det är här du
verkligen sätter dina nya kunskaper på prov!

Avslutningen
Ska vi aldrig träffas? För dig som på riktigt investerar i dig själv och väljer
det stora utbildningspaketet ingår en heldag i Göteborg efter Covid19pandemin. Datum och plats presenteras senare. Då får du träffa alla de
andra kursdeltagarna och ytterligare vässa dina färdigheter! Det blir
föreläsningar, övningar från scen, prisutdelningar, middag på kvällen,
nätverkande och mängder av andra aktiviteter!

Jag vill självklart vara med, men vad kostar det? Lugn
bara lugn. Det finns två olika nivåer för medverkan:
Det lilla paketet innebär att du får ta del av hela
utbildningen digitalt. Du är inbjuden till alla webinarier och
får ta del av föreläsningarna och breakout sessions i grupp.
Det stora paketet ger dig tillgång till allt! Du får tillgång till
webinarier, breakout sessions och avslutningen i Göteborg.
Dessutom får du 2 digitala coachingtillfällen med mig Kristoffer Bergendahl. Som om inte det vore nog får du
också ett signerat exemplar av boken ”Somliga står på
skakiga ben” (Ord. pris 269kr) OCH en extra biljett till
avslutningsdagen i Göteborg i höst.

Vad ingår i de sex stegen?
DET LILLA PAKETET

6 TILLFÄLLEN I WEBINARIEFORM á 2-4H
FÖRELÄSNINGAR

4995:-

DIGITALA ÖVNINGAR

Ex. moms

BREAKOUT SESSIONS
MELLANSTEG I GRUPP MATER./ÖVN.

DET STORA PAKETET

7995:Ex. moms

6 TILLFÄLLEN I WEBINARIEFORM A 2-4H

HELDAG I GÖTEBORG UNDER HÖSTEN

FÖRELÄSNINGAR

EXTRA DELTAGARE GÖTEBORG

DIGITALA ÖVNINGAR

”SOMLIGA STÅR PÅ SKAKIGA BEN”

BREAKOUT SESSIONS

2 INDIVIDUELLA COACHINGTILLFÄLLEN

MELLANSTEG I GRUPP MATER./ÖVN.

Kontakt:
kristoffer.bergendahl@inbilda.nu
070-7454600

Boka nu:
boka@inbilda.nu

