
IndIvIduell PresentatIonsteknIk 
Vi på Popretorik har utvecklat en fem-stegs-modell som gör dig till en presentatör i världsklass. Tillsammans lägger vi upp 
en personlig handlingsplan där du under fem tillfällen succesivt ökar utmaningen och ger bränsle till självförtroendet för att 
”ta ledarrollen” som presentatör, och ger dig förmågan att entusiasmera din publik på ett sätt du knappast trodde var möjligt. 
Allt dokumenteras med kamera, och du får individuell respons samt en handlingsplan som ska locka fram dina styrkor. 

ur agendan:
• Att fånga publiken med sin personlighet
• Kroppsspråk som utstrålar karisma
• Hur göra för att publiken ska komma ihåg ditt budskap under lång tid framöver
 
Tillsammans lyfter vi din retoriska kapacitet till en ny nivå. Utifrån din erfarenhet och  
kunskapsnivå så analyserar och medvetandegör vi dina absolut bästa sidor. Alla har plus  
och minussidor som talare – likväl som människor – vi fokuserar på plussidan, det positiva,  
dina styrkor. Vi arbetar med coachningen utifrån dina erfarenheter och den vardagssituation  
du befinner dig i. Du kommer att få verktyg och modeller så att du känner dig i synk med din publik.  
Du kommer känna dig, framstå samt givetvis vara mer bekväm & övertygande än tidigare.

Kjell Dahlin, fil kand i retorik som under 20 års tid jobbat 
med kommunikationsfrågor i näringslivet. Kjell har 
lång erfarenhet av att undervisa i presentationsteknik, 
retorik och storytelling med mycket goda resultat! Han 
vann priset Årets Ledarbok för sin bok Popretorik – 
Upplevelsekommunikation som övertygar. Han 
driver sedan många år Kjell Dahlin Kommunikation AB.

Läs mer på popretorik.se

om kursledaren kjell dahlIn:fakta om kursen: 

Hör av er till oss så berättar vi mer!  
Kontakta kursledaren direkt:  
kjell.dahlin@popretorik.se eller mobil 070-631 11 11.

retorIsk
Kom i

form!

telefon 070-631 11 11 | kjell.dahlin@popretorik.se | www.popretorik.se

– fem steg för att ta dIg från att vara en Informerande tIll en  InsPIrerande ledare


