Bliv en bedre formidler
Vil du gerne være bedre til at kommunikere?
Rigtig mange mennesker, højt, som lavt uddannet oplever, at det kan være svært at få deres budskaber
trumfet igennem. Mindst lige så mange oplever, at det kan være svært at forstå hvad andre mennesker
forsøger at kommunikerer. Hvordan kan det være at det sådan?
Faktisk siger eksperter, at den nonverbale kommunikation har mere pondus end de talte ord.
Undersøgelser viser, at:

 Kropssproget udgør op til 55 % af det samlede kommunikerede budskab,
som bl.a. suk, pauser, kigge ned i jorden, vende det hvide ud af øjnene..
 Tonelejet udgør 38 %, Højt, lavt, flow, stammende, glad, vred osv.

Kan der være en god grund til at du måske:

Har følt dig misforstået?
Talt for døve øre?

Rigtig mange mennesker kommunikerer, uden at tænke på hvem de henvender sig til, og mange uden et
overordnet mål... Og endnu værre, så er der mange som kommunikerer på 'to linjer' uden overhovedet
at vide, at de gør det og hvorfor de gør det.

På dette kursus lærer du blandt andet
 Hvordan du får øjnene op for dem du kommunikerer med.
 Hvordan du fremfører et klart og præcist budskab for såvel enkeltpersoner som grupper.
 Hvordan ro sikres indadtil og udadtil. Dette vil give plads til fokus på levering af budskabet, således
at budskabet altid kommer i første række. Formidlingsstilen kommer i anden række, og kampe mod
uro, nervøsitet eller mangel på overblik træder i baggrunden.
 Hvordan du – i samme øjeblik du møder nye mennesker kan skabe en god kemi
 Hvordan du kan gribe dit publikum og transformerer deres midset med din skarpe, nærværende
og gribende performance.

Udviklingszone: Bliv en bedre formidler - 2 dages kursus med målrettet træning. Kost, Motion & Sund fornuft ©

 Det talte sprog, 'verbal kommunikation' udgør kun 7 % af den power der er i
selve udsagnet.
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Vi kan garanterer dig for at der sker en udvikling
Arbejdet med at sikre ro og rød tråd i præsentationer sker fortrinsvis gennem
interaktiv undervisning, workshop og feedback. Kurset er bygget op af to moduler af en dags varighed.
Der vil ca. være en måneden mellem modulerne, så du har mulighed for træne inden vi ses igen!

Du lærer også





Hvordan du skaber tilliden til dit publikum med det sammen!
Hvordan du brænder igennem, fremstår troværdig og ærlig.
Hvordan du pirrer nysgerrigheden hos dit publikum, så de vil have mere!
At spotte den ene tilhører, som du ikke skal bruge krudt på.








Selvstændig eller Iværksætter
Assistent/Sygeplejerske som gerne vil forstå Fru Sørensen.
Du gerne vil transformere forskningssprog til forståeligt sprog
Ansvarlig for salg.
Ejer/leder af din egen virksomhed.
Et personligt brand, forfatter, foredragsholder eller kunstner.

Modul 1 Fang dit publikum, konkrete kommunikationsværktøjer, personlig udvikling og læring. (1dag)
Definition af målgruppen, pædagogiske overvejelser, præsentationsform og -måde.
Kort præsentation af klassiske fejl, og hvordan disse bearbejdes.
Demonstration af værktøjer til at konkretisere budskaber og derved holde den røde tråd.
Workshops i grupper, hvor der arbejdes med, hvordan de præsenterede redskaber kan
indarbejdes i den enkeltes præsentationsstil.
Arbejde med at sikre indre ro under præsentationer og fastholde et ydre, der ikke stjæler
opmærksomhed fra budskabet.

Modul 2 Præsentationer, brænd igennem og feedback fra deltagere og underviser (1 dag)

Feedback- og motivations redskab til brug ved præsentationer og i arbejdsregi.
Gennemarbejdede præsentationer af 10 minutters varighed afholdes med afsæt i at
fange publikum, transformering, udvikling og læring samt kropssprog og sprogmønstre.
Præsentationerne videooptages af deltagerne på skift.
Feedbackmodellen anvendes i praksis af deltagerne og af underviser (5 min.)
Kurset evalueres, og der udstedes kursusbevis.
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Du får med GARANTI 'value for money' på dette kursus hvis du er
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Hver for sig har hver hvert modul af 'En bedre formidler' potentiale til at give dig klare forbedrede
resultater, når du kommunikerer med mennesker og griber dit publikum.
Når du implementerer værktøjerne og dine nye strategierne, så forvandler du non kommunikation til
kommunikation der rykker , baseret på gode historier, ro, styrke, nærvær og råstyrke – helt uden fup og
fidus.

Kr. 3.998,- med moms
* (kr. 1000,- rabat ved 2 deltagere)

2 dage, fyldt med brugbare redskaber, til at blive en bedre formidler!
Mad & drikke
Der bliver serveret lidt forfriskning i pauserne samt the, kaffe og vand.
Til frokost får du en dejlig sandwich og en mineralvand.

Særskilt pris forhandles ved
virksomhedsforlagte kommunikationsforløb.

post@kostmotionogsundfornuft.dk | kostmotionogsundfornuft.dk
D: +45 21 62 72 59 | M: +45 26 29 82 51
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på her på HOT NEWS
Klik for: Sundhedsfremme | Bedre trivsel | Arbejdsglæde | High performance
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Investering

Sagt om kurset
Jeg er imponeret over hvor godt
redskaberne virker i en
undervisningssituation. Tusind
tak, mit arbejdsliv er blevet
nemmere! Kommunikation der
sparker røv!!

Sagt om kurset
Du har ikke råd til at lade være!!
Kurset har åbnet et helt nyt
'univers' for mig. Tak til alle, I har
været med til at gøre mig til en
bedre formidler! Og tak for
inspirerende undervisning.
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