BRÆND IGENNEM
MED DIT BUDSKAB
Vil du brænde tydeligere igennem med dit
budskab, være i bedre kontakt med dig selv, undgå
nervøsitet og blive modtaget glædeligt af dit
”publikum”, når du skal tale til flere mennesker på
en gang?
Vil du udnytte dit potentiale, som formidler i
budskaber, foredrag, salgssituationer osv. Vil du
inspirere dit publikum og inspireres af dem?
På 2 dage får du redskaber til at brænde
igennem med dit budskab og samtidig være den
bedste udgave af dig selv som formidler. Du får
værktøjskassen til at forberede et oplæg med
rød tråd, struktur og indhold. Du får feedback,
performing og træning i at præsentere, som du kan
bruge direkte efter kurset.

Kurset her er for alle der har et budskab,
som de gerne vil brænde igennem med;
måske er du leder, politiker, foredrags
holder, virksomhedsejer, forhandler,
kunstner, bestyrelsesmedlem eller noget
helt andet.
2 dages undervisning og
½ dags opfølgning
Tirsdag d. 06.08.19
kl. 9:00 – 16:00
Onsdag d. 07.08.19
kl. 9:00 – 14:00
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Opfølgning: aftales nærmere
Sted PowerTower:
Engdraget 20, 6800 Varde
Pris: 3.500,- +moms
(incl mad, drikke, frugt og kaffe)
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ER DET DIG?
Tilmelding på Pro Vardes hjemmeside under arrangementer
Spørgsmål til Marianne Sigersted på 2462 9536 mail: ms@rotilatgro.nu

