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På kurset i præsentationsteknik lærer du at præsentere dine ideer, produkter og projekter på en 
overbevisende, fængende og tillidsvækkende måde som får dine tilhørere til både at lytte til, forstå og gå ind 
for dit budskab. Og du afprøver alle de virkemidler der gør at din præsentation bliver klar, forståelig, 
interessant og målrettet. 
 
 
Præsentationsteknik er for dig som ønsker at blive bedre rustet til at præsentere dit budskab klart og præcist 
med større gennemslagskraft og sikkerhed. Du arbejder fx med at sælge og præsentere dine produkter, 
ideer eller projekter. Eller måske har du brug for at formidle informationer og svært fagligt stof til en bred 
modtagergruppe. Kurset retter sig både mod mindre erfarne formidlere og dem der har præsenteret mange 
gange, men som ønsker at blive endnu bedre. 
 
 

 
Annette Larsen 

Udviklingskonsulent og coach 

Underviser og foredragsholder 
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Udbytte for deltageren 
 
Du øver dig i at fremføre din præsentation så du fastholder og engagerer dine tilhørere. Og du afprøver alle 
de virkemidler der gør at din præsentation bliver klar, forståelig, fængende og målrettet. Du får indsigt i 
hvordan du kan håndtere din nervøsitet, bevare roen og overblikket og styrke din gennemslagskraft. Og du 
lærer at skabe en god og tillidsvækkende dialog med forskellige typer af tilhørere. 

 
  
Udbytte for virksomheden 
 
Efter kurset får din virksomhed en medarbejder der kan præsentere og informere om ideer, produkter og 
projekter på en overbevisende, interessant og tillidsskabende måde, men også en medarbejder som i langt 
større grad har mulighed for at påvirke samarbejdspartnere, kunder og borgere. Er målgruppen kunder, 
skaber det større salg og mere tilfredse kunder. Er målgruppen medarbejdere får virksomheden et bedre 
informationsniveau og dygtigere og mere motiverede medarbejdere. 
 
Indhold 
 
Kurset i præsentationsteknik veksler mellem korte teoretiske oplæg og masser af øvelser i at præsentere. Du 
får prøvet dig selv af i et lille, overskueligt forum. 
 

• Hvad er en god præsentation - succeshistorier  

• Fasthold dine tilhøreres opmærksomhed 

• Tag temperaturen på din målgruppes behov og forudsætninger 

• Hvordan er dine deltageres opmærksomhedskurve 

• Lær at skabe highlights og nytteværdier 

• Fra idé til færdigt manuskript  

• Fastlæg mål, nytteværdier, budskaber og succeskriterier 

• Skab den røde tråd i præsentationen - afgrænsning og vinkling 

• Organiser præsentationen ved hjælp af fiskemodellen 

• Gode og stærke indledninger - der samler opmærksomheden 

• Skab effektive afslutninger - din sidste trumf 

• Brug af forskellige manuskripter - mindmaps, stikordskort, notatark 

• Din personlige power  

• Styrk din mentale tilstand - visualisering og positiv preframing 

• Gør nervøsiteten til din forbundsfælle 

• Bliv mere bevidst om dit kropssprog – ryd op i dine uvaner 

• Brug din stemmes virkemidler til at skabe variation 

• Gode råd til brug af sproget - bæreren af dine budskaber 

• Effektiv brug af av-midler  

• Tips og tricks ved brug af PowerPoint 

• Brug af andre visuelle hjælpemidler 

• Kommunikation med modtageren  

• Hvordan du skaber dialog med dine tilhørere 

• Håndtering af vanskelige tilhørere 

• Teknikker til at lytte og håndtere spørgsmål og indvendinger fra salen. 

• Kurset i præsentationsteknik sætter dig i gang med at arbejde seriøst og professionelt med din 
kommunikation, og du vil fremover føle dig bedre rustet til at sælge dine idéer, klare dig i 
diskussioner og gøre andre interesseret i at gå ind for dine budskaber. 
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Anders Hjorth, direktør og erhvervskonsulent 
 
Anders formår at gøre det komplicerede enkelt. Takket være en solid uddannelsesmæssig 
baggrund og erhvervsmæssig erfaring kombineret med godt overblik, er han i stand til 
hurtigt og sikkert at træde ind, tage ansvar og analysere problemstillinger og se vejene 
frem. Anders Hjorth har mange års erfaring som leder og fungerer som sparringspartner, 
coach individuelt eller i organisationer.  
 

 
Annette Larsen, udviklingskonsulent og coach 
 
Annette er uddannet coach og fungerer som udviklingskonsulent og underviser, hvor hun 
har hjulpet mange ledige tilbage på arbejdsmarkedet via holdningsundervisning og 
individuelle samtaler. Som professionel coach er Annette en skarp iagttager, der med sin 
empatiske tilgang til andre mennesker, formår at formidle og hjælpe mennesker til at 
komme videre med deres liv og karriere på en positiv måde. Før Annette uddannede sig 
som coach og udviklingskonsulent arbejdede hun som personalefuldmægtig og 
chefsekretær. 
 
Fælles:  
 
Anders og Annette har startet hver deres virksomhed og har derfor selv erfaringer med, 
hvordan det er at starte helt fra bunden og at skulle arbejde sig op til at kunne leve af sin 
egen virksomhed.  
 
Ring til Anders Hjorth på 20 20 92 78 eller send en mail på: ah@vibehus.dk  
 
Priseksempel: 10-turs klippekort kr. 15.000,- plus moms 
 
 

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.  
 

Med venlig hilsen 
 
 

                                                           Anders Hjorth 
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