
Personlig gennemslagskraft på engelsk - MBK A/S

Vil du have gode relationer til kollegaer, chefer, kunder og samarbejdspartnere?
Får du klar og positiv kontakt med nogle mennesker, mens du ikke har kemi med andre?
Ønsker du at styrke din gennemslagskraft, kommunikation og udtryksstil?
Vil du give et godt indtryk af dig selv, og blive husket for noget positivt af andre?

Kurset Personlig gennemslagskraft på engelsk er for dig, der gerne være bedre til at
kommunikere, skabe gode kontakter og styrke din gennemslagskraft.

Udbytte - du styrker din:

Forståelse for hvilken kommunikation, der passer til dig.
Evne til at gøre et godt og autentisk indtryk på andre.
Evne til at aflevere et klart og rammende budskab.
Evne til at bruge dit kropssprog effektivt og bevidst.
Evne til at fastholde din gennemslagskraft og autoritet.
Muligheder for at påvirke andre, så du får et bedre resultat.

Indhold på Personlig gennemslagskraft på engelsk:

Hvordan bliver du set af andre – det første indtryk.
At tale fra ”dit sande jeg”.
Påvirkning af andre.
Kemien mellem mennesker.
Brug det bedste af dig selv i alle situationer.
Håndtering af konfliktfyldte situationer.
Udvikling af en større personlig gennemslagskraft.

Form:

Der er maks. 10 deltagere på dette intensive kursus, hvor du får ideer, redskaber, træning og
personlig feedback. Det bliver nærmest 1 til 1 coaching i en gruppe. Video gør det ekstra
tydeligt, hvad der virker for dig og hvad du kan forbedre. Du får indsigt i, hvordan andre opfatter
dig, og gør det muligt at sætte fokus på det, du gerne vil ændre på. Kurset foregår på engelsk.

MBK A/S - Pilestræde 61, 1. sal, 1112 København K. - Tlf. +45 3543 4474 - mail@mbk.dk // Side 1/5



Personlig gennemslagskraft på engelsk - MBK A/S

Kursusindhold

Førstehåndsindtrykket.
Hvordan skaber du et godt førstehåndsindtryk?

Inspiration
Hvad inspirerer dig? Hvordan kan du viderebringe og trække på den inspiration

Gennemslagskraft
Hvordan kan du fastholde din gennemslagskraft og tale med autoritet?

Nerver, tilstedeværelse og passion
Hvordan overvinder du nerverne? Hvordan opnås tilstedeværelse? Hvordan bruger du pauser,
passion og personlighed i din præsentation?

Spontan kommunikation
Hvad er spontan kommunikation? Tips til forberedelse under tidspres.

Kreativt indhold
Hvordan gør du dit materiale mere kreativt, spændende og mere relevant for dine tilhørere?

Kropssprog
Fysisk forberedelse samt forbedring af kropssprog ud fra teaterteknikker. Du vil få konstruktiv
feedback på dit kropssprog under hele kurset.

Levendegør sproget
Hvordan du gør sproget levende ved at bruge billeder, analogier og historier.

Selvtillid og overbevisning
Teknikker og fokus på, hvordan du får mere selvtillid og virker mere overbevisende.

Den personlige kontakt
Hvordan opnår du en personlige kontakt til dine samarbejdspartnere, kollegaer og chefer?

Feedback og video
Gennem hele kurset vil du blive filmet flere gange. Det giver dig muligheden for at se dig selv i
aktion, og modtage visuel feedback. Du får brugbar feedback fra de andre deltagere og
underviseren.
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Kursusprogram

Deltagernes ønsker og behov er udgangspunkt for kursets program. Hvilke emner, vi kommer
ind på, hvor meget emnerne fylder, og hvornår vi kommer ind på dem, afhænger af deltagernes
behov og ønsker.

Det følgende er et eksempel på, hvordan et program kan se ud.

Dag 1:
Kl. 9 – 12.30
Den enkeltes individuelle stil og personlighed som baggrund for at udvikle gennemslagskraft.
Hvordan kan du udvikle din egen stil i stedet for at følge et sæt regler for, hvad der er rigtigt og
forkert.
Førstehåndsindtryk og relationer. Hvordan kunder og kollegaer ser dig på det første møde.
Baggrunden for det indtryk, du giver på arbejdspladsen.
Hvordan du vil gerne blive set, hvordan du tror, at du bliver set, og hvordan du rent faktisk bliver
set.

Kl. 13.15 – 17
Den virkning du har på andre, når du kommunikerer.
Fysisk forberedelse, stemmetræning og at være tilstede.
Nærvær – øvelser til at udvikle mere karisma og tilstedeværelse. Håndtering af nerver.
Hvordan definere det ønskede resultat af kommunikation – at formidle information kortfattet og
være i stand til at påvirke andre og skabe positive relationer.
Forberedelse til dag 2.

Dag 2:
Kl. 9 – 12
Afholdelse af 3 minutters tale. Hvordan skabe en uformel, venlig stemning og dialog.
Takling af udfordrende spørgsmål, skabe spørgsmål og accept.
Du bliver filmet og får feedback.

Kl. 12.45 – 16
Du modtager feedback fra gruppen og underviseren på budskabets klarhed, struktur og effekt.
Analyse af hvad, der virker på møder i form af lytning, kropssprog og energi.
Håndtering af nervøsitet og takling af kritiske spørgsmål.
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Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
3 dags kurser koster 54.000 kr.
2 dags kurser koster 40.000 kr.
1 dags kurser koster 23.000 kr.

Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, te/kaffe, chokolade, materialer mv.

Pris når kurset holdes hos jer:
3 dags kurser koster 44.000 kr.
2 dags kurser koster 32.000 kr.
1 dags kurser koster 18.000 kr.

Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men vi kan sørge for deltagermaterialer,
mapper, blokke og kuglepenne for kr. 1.500 pr. kursus.
Udenfor København tillægges transport efter statens takst.

Lokaler:
Hos MBK tilbyder vi inspirerende kursuslokaler i hjertet af København.
Vores flotte kursuscenter er beliggende i Pilestræde 61, 1112 København K (50 meter fra
Rundetårn og 500 meter fra Nørreport).
Vi anbefaler at kurset holdes hos os, da vores lokaler er indrettede til kurser, og vi har styr på
lokalet, det tekniske udstyr og materialerne.
Desuden sørger vi for god forplejning i løbet af dagen startende med morgenmad og frugt –
lækker frokost – til kaffe/te og eftermiddagschokolade.
Kurset giver en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt
luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Kurset kan naturligvis også afholdes i jeres egne lokaler eller på en anden lokation efter jeres
ønske. Kurset kan også arrangeres som internat.

Varighed og tid:
Dette kursus afholdes bedst over 2 kursusdage – det kan dog sammensættes med en varighed
på ½, 1- eller 3-kursusdage.

Deltagerantal:
Kurset Personlig gennemslagskraft på engelsk har et maksimum deltagerantal på 10 personer.
Kontakt os ved spørgsmål.

Ovenstående priser er eksklusiv moms.

Kontakt os i dag - Tlf. +45 3543 4474 - mail@mbk.dk
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Fra https://www.mbk.dk/kursus/internt-personlig-gennemslagskraft-paa-engelsk/
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