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Presentera i världsklass  
- en utbildning i karismatisk presentationsteknik!  

 
Vill du bli bättre på att presentera och undvika PowerPoint döden?  
Bli en mer karismatisk presentatör och slippa att oroa dig för att 
presentationen verkligen blir bra och intresseväckande?  
Vill du också lära dig att använda storytelling, metaforer och cliffhangers för 
att väcka och behålla intresset och engagemanget hos andra? 
 
Det finns de som säger att skrattet är den kortaste vägen mellan människor, oavsett om det 
är sant eller inte visar vår erfarenhet att människor lättare tar till sin information om det är roligt 
och intressant att lyssna. 
 
På vår utbildning lär du dig att presentera så att du väcker intresse och engagemang på ett 
sådant sätt att människor kommer ihåg vad du sa.  
 
Gör dina presentationer mer karismatiska och levande.  
Du lär dig: 

• Väcka intresse med storytelling 
• Skapa känsla och inlevelse med metaforer, bilder o symboler 
• Hur du kan använda cliffhangers både, verbalt och med bilder  
• Kraften i att använda bilder, symboler, färger samt mindmapping 
• Blädderblocksteknik 
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• Att använda Power Point på ett bättre sätt dvs för bilder, filmer och ljud (text delas ut 
som handouts) 

• Kroppsspråk, hur du kan förstärka ditt budskap med hjälp av kroppen 
• Scen ankare 
• Hantera ”omöjliga” personer i publiken 
• Hantera invändningar och svåra frågor  
• Kraften i pausering 
• Hur du kan jobba med manus och förberedelser. 

Lägg upp dina presentationer enligt 4mat modellen 
 
Du kommer lära dig att utgå ifrån den kraftfulla 4MAT modellen, som gör att det blir lättare 
att ta fram din presentation och säkerställa att du får alla med dig. 4MAT utgår från ett 
forskningsprojekt gjort av Bernice McCarthy som visade att människor har 4 olika 
inlärningsstilar och modellen använder dessa för att säkerställa att alla får det som de 
behöver. Genom att ge mottagaren svaren på nedanstående 4 frågor täcker du lätt in de 
olika inlärningsstilarna. 

Varför? Varför skall jag lära mig detta? Vad kommer det att ge mig?  
Vad? Vad finns det för fakta som stöder detta. Forskning och undersökningar. 
Hur? Hur går det till rent konkret? Hur ser processen ut? Hur tar jag mig från A till B till C? 
Tänk om? Hur och när kan jag använda detta på jobbet och i livet. I vilka andra 
sammanhang kommer jag att ha nytta av det här? Hur kan jag lyfta det jag lärt mig in min 
verklighet? 

4MAT modellen kan du använda för presentationer, när du skriver en rapport, när du skickar 
ett mail, när du informerar om någonting. Kort sagt I alla sammanhang när du vill föra över 
information till någon annan. 

Hur går det till? 
Vi kommer under utbildningen att hålla kortare teoripass och du kommer att få träna på att 
hålla presentationer på ett lättsamt och roligt sätt. Genom att träna på de olika verktygen 
kommer du att känna dig mycket mer bekväm med dem. 

Tänk om dessa 3 dagar skulle gör dig till en ännu bättre presentatör. Vilken skillnad skulle det 
göra för dig i din vardag? 

För vem  
För dig som håller presentationer och föredrag i din organisation eller hos kund. Jobbar med 
utbildning, utveckling och förbättrings- eller förändringsarbete eller HR. Som vill att dina 
presentationer ska väcka intresse, vara informativa och kraftfulla. 
  
När:  15-17 oktober, 8.30 – 17.00 
Var:  Östergårds, Danderydsvägen 144 i Danderyd 
Pris:  16.700:- exkl. moms 
  
Vi ser framemot att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. 
Försäkra dig om en plats redan nu. 
 

 

 


