
Finslipa din presentationsteknik  2 dagar

 Î Så blir dina presentationer ännu proffsigare
 Î Fånga och håll kvar åhörarnas 
uppmärksamhet hela vägen

 Î Låt PowerPoint lyfta din presentation

Retorik handlar om struktur, argument och teknik
Det finns alltid saker som kan bli bättre i din 
presentationsteknik: strukturen, argumenten, tekniken... 
alla de delar som tillsammans gör din presentation proffsig, 
som fångar och håller kvar åhörarnas uppmärksamhet och 
som gör att budskapet verkligen når fram.

Den kompletta kursen i presentationsteknik
På den här kursen får du vässa dina kunskaper i 
presentationsteknik. Du får fördjupade kunskaper om 
vad du ska tänka på när du förbereder en presentation, 
hur du skapar en struktur som passar dig och hur du kan 
förstärka ditt budskap på olika sätt. Du får också en inblick 
i retorikens fundament och figurer. Och naturligtvis får du 
träna framför kamera med individuell feedback efteråt.
 Nästa kursstart är den 18 oktober 2022 i Stockholm. Du 
kan boka dig på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se 
eller ringa 08-600 62 00.

För fullständigt program se
www.foretagsuniversitetet.se/1861

Deltagarnas genomsnittliga 
betyg på kursen: 4.7 av 5



Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

Dag 1

 Î Övertyga inte övertala
• fokusera på tre budskap
• retorikens grunder

 Î Skapa en tydlig struktur på din presentation
• inledning
• innehåll
• avslutning

 Î Skriv ett effektivt manus
• låt manuset bli ett stöd
• olika manusvarianter

 Î Kroppsspråk – sänd ut rätt signaler
• ögonkontakt
• hållning, gester och mimik

 Î Använd rösten för att förstärka ditt budskap
• rösten som instrument

Dag 2

 Î Krydda din presentation
• håll intresset uppe
• forskning om koncentrationsförmåga
• emotionell stimulans

 Î Bemästra din nervositet
• jaget
• miljön
• gruppen
• ämnet

 Î PowerPoint – få presentationen att lyfta med bilder
• presentera med PowerPoint
• skapa bra bilder där "less is more"

 Î Minnet – så fungerar det
• så fungerar minnet
• hur kan du som presentatör välja vad åhörarna ska 

minnas?

 Î Praktisk träning
• under kursens två dagar kommer du att få göra 

många praktiska övningar
• presentationsövningar
• träna två och två
• presentationsövning med filminspelning
• individuell coachning

Finslipa din presentationsteknik 
– praktisk träning och feedback

Deltagare
Kursen vänder sig till chefer, projektledare, kommuni-
katörer, marknadsförare, säljare, assistenter och andra 
som vill vässa sina kunskaper i muntlig presentation 
för att kunna framstå som professionella, erfarna och 
skickliga presentatörer.

Mål
Målet är att du efter kursen ska ha de kunskaper som 
behövs för att kunna:

 Î genomföra muntliga presentationer på ett professi-
onellt sätt

 Î skapa en tydlig struktur som lyfter fram ditt budskap 
och gör att åhöraren kan följa ditt resonemang

 Î hitta och använda rätt argument
 Î med hjälp av retorikens medel fånga och hålla kvar 
åhörarens uppmärksamhet

 Î förstärka ditt budskap med hjälp av kroppsspråk, 
gester och mimik.

Metod
På den här kursen kombineras teori med många prak-
tiska presentationsövningar. Du får också träna framför 
kamera och får individuell feedback.

Kursledare
Andreas Olsson

Kursavgift
I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall 
kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även 
luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms 
tillkommer.

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till 
bokning@foretagsuniversitetet.se. För information och 
kursrådgivning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till 
kurs@foretagsuniversitetet.se.

PROGRAM FAKTA

Följ oss på:

DATUM Ort Kursavgift

18-19 oktober 2022 Stockholm 14 900

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Posthuset, Vasagatan 
28 i Stockholm. För dig som deltar i våra utbildningar erbjuder vi 
specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: 
boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" 
eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@
choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.
Tider, 10.00-17.00 första dagen och 09.00-16.00 andra dagen.


