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Företagsanpassad utbildning och coachning 
i presentationsteknik 
 
Förmågan att kombinera kropp, röst och ord för att nå fram med sitt budskap 
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Om kursen 
Presentationsteknik handlar om förmågan att kombinera kropp, röst och ord för att nå fram med sitt 
budskap. 
 
Under denna utbildning går vi genom kommunikationens grunder, hur man förbereder sig och genomför 
presentationen på bästa sätt. 
 
Kursinnehåll 

• Rösten, orden och kroppsspråket 
• Kommunikationens grunder 
• Retorik triangeln: målgrupp, genomförande, struktur 
• Att förbereda sig för framgång 
• Att kontrollera sin egen stressnivå 
• Den röda tråden skapar tydlighet 
• Genomförande och scennärvaro för att skapa engagemang 
• Dialog och kontakt med de som lyssnar 
• Svåra situationer 
• Teknik och hjälpmedel 

 
För vem 
För dig som håller presentationer internt eller externt. 
 
Metod och omfattning 
Utbildningen omfattar 2 heldagar, 1 individuellt Skypemöte, gamification och e-learning. 
Klassrumstillfället innehåller teori varvat med träning. Bisevos pedagogik är anpassad för att öka lärandet 
och förstärka framgångsrika beteenden: 
 

• Ett kurstillfälle varvas med ett individuellt Skypemöte (ca 60 min) vilket gör utbildningen effektiv 
och mer personligt anpassad 

• E-learning är en del i vår utbildningsmodell. Via vår app får du tillgång till ljudfiler, filmklipp och 
quiz 

• Gamification – Vi använder vår app GameChanger som gör inlärningen enklare och roligare. Det 
är som en träningsapp men för aktiviteter i yrkesrollen. GameChanger är frivillig att använda. 
Metodiken att ge vänliga ”knuffar/nudges” i rätt riktning belönades 2017 med Nobelpriset i 
beteendeekonomi 

 
Vad händer efter utbildningen? 
Om ni vill så kan ni fortsätta med gamification, det hjälper säljledaren att driva försäljningen på ett positivt 
sätt. 
 
Kursmål 
Efter utbildningen ska deltagarna ha den kunskap och de verktyg som krävs för att göra bra 
presentationer och nå fram med sitt budskap. 
 
Förkunskaper 
Utbildningen anpassas efter era förkunskaper. 
 
Lärare 
Våra lärare har lång erfarenhet av sälj- och företagsledning och är skickliga utbildare. 
 
Plats 
Vi genomför utbildningen i era lokaler, på valfri kursgård eller i våra lokaler i Kista. 
 
Pris 
Våra utbildningar anpassas per företag, kontakta oss för offert och mer information. 
 
Vill du veta mer? 
För mer information kontakta Kirsi Hallberg på 070-215 77 63 eller epost kirsi.hallberg@bisevo.se. 
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