
Personlig gennemslagskraft 

- Lær hvordan du får folk til at spidse ører og tage dit budskab til sig 

Kender du følelsen af, at folk ikke lytter til, hvad du siger? Har du prøvet at ryste af nervøsitet, før du skal 
sige noget foran en forsamling? Og hvad med de hænder … Hvor skal du gøre af dem, mens du taler? 

Hvordan ville det være, hvis du helt roligt kunne stille dig op foran en forsamling og dele dit budskab på en 
måde, så tilhørerne lyttede og tog dit budskab til sig?  

Lær at brænde igennem 

Du kan lære at få folk til at høre efter, når du taler. Du kan komme til at føle dig tryg, når du står foran en 
forsamling eller en utilfreds kunde og levere dit budskab, så alle forstår det.  

Det kræver, at du lærer at bruge nogle simple teknikker til at bruge dit kropssprog, din stemme og dit 
budskab bedst muligt. Det kan alle lære.  

Tag kurset i personlig gennemslagskraft og få redskaberne til at kommunikere klart og tydeligt.  

Du lærer:  

• Hvordan du bruger dit kropssprog til at stå stærkt i din kommunikation.  
• Hvordan du bruger din stemme, og hvornår du skal skrue op og ned for volumen 
• Hvordan du følger din modtagers initiativ  
• At få styr på dit budskab 
• At føle dig tryg og være dig selv i situationen 

Noget for dig? 

Kurset er for dig, som til daglig har kundekontakt og skal tale med forskellige kunder. Og for dig, som skal 
holde oplæg for en forsamling eller ønsker at komme til det. Det er også for dig, som er iværksætter og skal 
sælge dit budskab til en målgruppe.  

Du kan kombinere kurset Personlig gennemslagskraft med kurset Fasthold publikums opmærksomhed.  

Spørgsmål og tilmelding 

Ring eller skriv til Marianne Sigersted, kontakt@rotilatgro.nu, tlf. 2462 9536 

 


