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NØGLEN TIL DEN GODE TALE 

EFFEKTIV PRÆSENTATIONSTEKNIK

Knæk et regnskab – Århus:  14-15/11 2013

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Lyngby: 2-3/12 2013

Knæk et regnskab – Lyngby: 27-28/1 2014

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 20-21/3 2014

Økonomistyring og budgettering – Lyngby: 7/4 2014

Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom! – Lyngby: 20/5 2014

Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom! – Århus: 22/5 2014

Nogle kan bare det der – at stille sig op og holde 
en fantastisk tale. Hele selskabet er tryllebundet 
mens pointerne serveres elegant i den helt 
rigtige kombination af humor og nærvær. Andre 
kan som bekendt tage livet ud af selv de mest 
saftige emner.

For de mange af os, der ikke bare er født med et 
gudsbenådet talent for at holde taler, er der 
alligevel lys for enden af tunnelen. Evnen til at 
holde en god tale er nemlig ikke blot medfødt, og 
det kræver ikke nødvendigvis is i maven eller 
nerver af stål. En god tale kræver en ordentlig 
forberedelse og massere af øvelse.

TV2 Fri havde inviteret Line Sander fra SUPPLEMENT i studiet for at fortælle om, hvordan man holder den 
gode tale. Værten Peter Rygaard skulle nemlig holde talen til TV2, i anledning af TV2s 25 års fødselsdag.

Se klippet her og få gode tips og ideer.

Med en effektiv præsentationsteknik bliver du i stand til at fange dit publikum, skabe interesse for dit budskab 
og komme ud over rampen med personlig gennemslagskraft.

På kurset "Præsentationsteknik – men personlig power" kan du få indsigt i de mange brugbare værktøjer, som 
giver dig mulighed for at forberede, opbygge og fremføre præsentationer, der ligger langt over gennemsnittet.

GÅ GLADEREDE HJEM FRA ARBEJDE END DA DU KOM!
Også i 2014 byder vi velkommen til "Gå gladere hjem fra arbejde 
end da du kom!" med Freddy Meyer

Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 17 – 19 i Lyngby
Torsdag den 22. maj 2014, kl. 17 – 19 i Århus
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