Från sans till briljans – bli vassare på att
kommunicera
Individuellt program 2022: praktisk träning i att kommunicera med återkoppling och resultat!
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Programmet Från sans till briljans – bli vassare på att kommunicera
Steg 1. Vi börjar med ett personligt möte. Här går vi tillsammans igenom hörnstenarna i framträdande och kommunikation. Du beskriver dina
tidigare erfarenheter och styrkor och gärna också något om kommande utmaningar. Steg 2. Du leder ett möte eller håller föredrag med närvaro av
konsultstöd. 3. Personligt möte där du får individuell, personlig återkoppling på ditt framträdande med styrkor, tips på möjlig utveckling och tar
fram en egen checklista. (Tillval påbyggnad steg 4. Vidare stöd för den som vill fortsätta utvecklingsresan.)

Jag har gått alla
ledarprogram som
ﬁnns – i världen –
och ingen har lärt
mig det här. Tack!

Du får med dig din egen checklista med tips om

kroppsspråket • retoriken • närvaron
i programmet Från sans till briljans – bli vassare på att kommunicera.

Andrea är nyﬁken, taktfull men också utmanande när så behövs.
Hennes leverans var av hög kvalitet och exakt det jag/vi behövde, utan att vi var
medvetna om det. Jag rekommenderar Andrea helhjärtat.
Dzenana Poljo, VD inom ledarutveckling

Därför kommer just du att
utveckla din förmåga &
kompetens

Hej! Jag är nyﬁken på dig. Vi kommer att ha det kul
och utvecklande ihop. Med mig kan du känna dig
trygg att utforska dig själv och ditt sätt att vara
framför en grupp. Du kan känna att jag förstår ditt
sammanhang, att jag vill dig väl.
Vi kan använda oss av misstag och göra till lärdomar.
Jag har tappat talförmågan under en föreläsning,
blivit uppsagd från mitt jobb, skällt ut en medtraﬁkant
inför barnen och hotat en hundägare i
hundrastgården. Kort sagt: testat gränserna. Och gått
för långt.
Jag har haft en talarcoach som ville visa mod genom
att klä av sig naken, utbildat mig på Ledarstudion och
hulkat av gråt på scenen, läst retorik på universitetet
och skrivit en bok om Framtoning. Med mig får du
tänka ett steg till. Jag vill att just du ska få känna hur
kommunikationen bär och gör dig förstådd, stark och
briljant, helt enkelt spot on. Underbar och älskad av
alla.
Varma hälsningar, Andrea Hartmann Jovell
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