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Lav en sikker præsentation som når ud over rampen med 

succes 

Koncentreret og udviklende kursus til mundtlig formidling. 
 

 
Hvem deltager / Målgruppe 

Ledere, ansatte, forsker, studerende, private som ønsker at være sikker i deres oplæg, når de 

formidler fagstof eller undervisning til bestemte målgrupper. 

 

 
Underviser 

Janni Bach – organisatoriskpsykologisk konsulent / cand. comm. i psykologi og kommunikation og 

psykomotorikker terapeut (sundhedsfaglig bachelor). 

Janni er en erfaren og underholdende foredragsholder, som med hendes store intensitet formår at 
rykke på deltagernes kompetencer. 

Ekspert i ledelses- og medarbejderudvikling i organisationen, kommunikation og samarbejde. 

Janni Bach har 20 års erfaring med voksenundervisning og foredrag. Derudover har hun erfaring 
som leder, CEO i Konsulenthuset Bach og har arbejdet med udvikling og formidling af 
forskningsindsatser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

På baggrund af hendes arbejde som psykomotorisk terapeut, og som mindfulness og 
meditationslærer har hun undervist flere tusind personer i kropsbevidst, meditation og 
mindfulness. Janni Bach har selv udført meditativ praksis i 30 år. At have en daglig praksis, er en 
forudsætning for at undervise andre inden for dette felt. 

 

 
Kursusbeskrivelse 

Kurset er for dig der vil stå sikkert, og være i stand at præsentere dit oplæg klart og tydeligt til din 

målgruppe på arbejdspladsen, for kunder, i skolen, for forsker o.a. I løbet af de 2 dage, vil du få 

viden, træning og øvelser så du tør stå frem sikkert, og formår at kommunikerer dit budskab 

tydeligt. 

Derudover vil du lære at opsætte PowerPoint professionelt til forskellige grupper og situationer. Da 

det ikke er alle der har erfaring med at udarbejde et oplæg eller har en grafisk uddannelse, så får du 

tips og tricks til dine PowerPoint, så de fremstår professionelt. 

Afslutningsvist er der mulighed for at en optagelse, hvis du har lyst. 
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Kursusindhold 

Din gennemslagskraft og formidling 

• Den klassiske kommunikationsmodel i praksis 

• Disposition og indhold 

• Kropsøvelser og vejtrækningsteknikker – så du står fast 

• Kognitive øvelser og positiv psykologi – så du lykkes 

• Stemmetræning, så du kan tale ud over rampen 

• Kropssprog, så du formidler det du ønsker 

• Hjælpeteknikker til oplægget 

• Retorik og dit udtryk 

 

Udbytte for dig 

• At du har den tryghed og sikkerhed i dig selv, så dine præsentationer af oplæg bliver 

formuleret som du ønsker 

• At du kan forankre dig i dig selv, så du kan holde fokus på de andre og med dine kvaliteter 

for sagt det du ønsker 

• At du kan fastholde publikum 

• Gængse regler for PowerPoint, så du med lethed kan bruge disse 

• Bruge PowerPoint på forskellige måder – men så de helt sikkert ser ordentlig og 

præsentabelt ud 

• Tips og tricks til billeder, lyd og film 

 
 
Udbytte for din virksomhed 

• At virksomheden fremstår professionel 

• At medarbejderne fremstår sikkert og professionelt 

• At I hurtigt kan opsætte PowerPoint 

• At præsentationerne bliver opsat af oplægsholder og sparre grafikker 

• At præsentationerne som sendes efterfølgende, indeholder de rette informationer og er 

med til at brande virksomheden. 

 

Pris og afholdssted 

Københavns Zoogiske Have, Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg 

Prisen er 10.997 kr. pr person ekskl. moms, inkl. forplejning og adgangsbillet til Zoologisk Have for 
1 dag. 

 
Særlig praktisk information 

Det er en fordel, at du har tøj på som ikke strammer. På kurset tages der hensyn til den enkelte 
deltager, og deltagerne tager ansvar for egen proces. 
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Interne ønsker: 

Ønsker I at forlænge kurset med en ekstra dag, med et særligt fokus for at optimere ledelsen og 
arbejdsmiljøet, kan det lade sig gøre. 

Kurset kan også afholdes som en del af et internat. 
 

 
Ekstra bonus: 

Der tilbydes en times individuel sparring eller et telefonmøde. Bonus skal bruges indenfor 30 dage 
efter kurset. 

 

 

 
 
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

https://kursus-kompagniet.dk/kurser-liste/lav-en-sikker-praesentation/

