
Præsentationsteknik på engelsk - MBK A/S

Vil du have mere selvtillid, når du skal holde præsentationer på engelsk?
Vil du vide, hvordan du kan bruge din stemme og krop mere effektivt?
Vil du have konkrete teknikker fra en erfaren engelsk skuespiller?
Vil du være bedre til at inspirere og engagere dine tilhørere?

Kurset er for dig, der ønsker at få redskaber til at præsentere med gennemslagskraft og større
variation. Og for dig, der ønsker at finde din egen stil, når du skal holde præsentationer.

Udbytte - Du lærer at:

Finde din personlige præsentationsstil.
Bruge de 5 P’er til dynamiske præsentationer.
Udtrykke dig med selvtillid og overbevisning.
Forberede dig fysisk og stemmemæssigt.
Strukturere præsentationer på engelsk.
Præsentationer der er kreative og bliver husket.
Håndtere vanskelige situationer.

Indhold:

Improviserede præsentationer.
Forberedte præsentationer på engelsk.
Essentielle faktorer for kraftfulde præsentationer.
Forbered dig fysisk: afslapning og stemmeøvelser.
Præsenter med formål.
Tal med overbevisning.
Forberedelse under pres.
Håndtering af spørgsmål.
Tal med følelse.

Form:

Underviseren på kurset Præsentationsteknik på engelsk tager udgangspunkt i dine ønsker,
styrker og behov for udvikling. Du får direkte personlig feedback og bliver løbende filmet på din
telefon, så du kan evaluere dig selv.
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Kursusindhold

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

Powerpoint
Powerpoint på en visuel og kreativ måde. Gode og dårlige vaner ved brug af powerpoint.
Hvordan bruges powerpoint i business præsentationer, og hvilke visuelle alternativer findes
der?

Stemme coaching og vejrtrækning
Hvordan forbedres din stemme, så du gennem den kan skabe energi variation. Teknikker til
træning af din vejrtrækning.

Feedback og optagelse
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.

Kropssprog
Fysisk forberedelse samt forbedring af kropssprog udfra teaterteknikker. Du vil få konstruktiv
feedback under hele kurset.

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

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

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

Planlægning og strukturering
Forberedelsesteknikker. Hvordan forberedes og struktureres en præsentation bedst muligt?
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Kursusprogram

Kursets program er sammensat med udgangspunkt i deltagernes ønske og behov. Disse afgør
hvor meget hvert enkelt emne fylder og hvornår i programmet vi adresserer dem.

Følgende er et eksempel på hvordan programmet kan se ud.

Dag 1:
Kl. 9 – 12.30
Business presentation til kamera + feedback.
Formiddagen koncentrerer sig om spontan kommunikation. Foran kameraet laver deltagerne en
præsentation, som er typisk for deres arbejde. Denne bliver vist efterfølgende, mens deltagerne
får feedback på, hvad de bør fokusere på og tips til, hvordan målene bedst nås.

Kl. 13.15 – 16
Forberedelse, planlægning og PowerPoint.
Fokus er på forberelsesteknikker, herunder planlægning og strukturering af en præsentation.
Kreative virkemidler og gode råd til, hvordan man benytter sig bedst muligt af PowerPoint
kommer i fokus.
Med teknikker fra teater og film får deltagerne forberedt sig fysisk og får træning i kropssprog,
stemmeleje og åndedræt.

Dag 2:
Kl. 9 – 12
Præsentation og feedback.
Til dag 2 forbereder alle en præsentation, som de får feedback på.

Kl. 12.45 – 16
Nerver, tilstedeværelse og passion.
Praktiske øvelser, som viser hvordan man overvinder nerver. Hvordan påvirker pauser og
passion præsentationen, og vigtigst af alt, hvordan kommer personligheden til udtryk i
præsentationen. Vi slutter med en endelig præsentation til kameraet.
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Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
2 dags kurser koster 40.000 kr.
1 dags kurser koster 23.000 kr.
½ dags træning koster 16.000 kr.

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

Pris når kurset holdes hos jer:
2 dags kurser koster 32.000 kr.
1 dags kurser koster 18.000 kr.
½ dags træning koster 10.000 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:
Præsentationsteknik på engelsk afholdes bedst med 2 dages varighed – evt. med 1 dages
varighed.

Optagelse: 
Deltagerne bliver under kurset optaget via deres telefon. Det kan give en ekstra dimension, idet
man får muligheden for at “give sig selv feedback”.

Deltagerantal:
På kurser i præsentationsteknik med 1 underviser kan der være:
Maks. 12 deltagere på et 3 dags kursus
Maks. 10 deltagere på et 1 og 2 dags kursus
Ved 2 undervisere kan der være flere deltagere.
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Ovenstående priser er eksklusiv moms.

Kontakt os i dag - Tlf. +45 3543 4474 - mail@mbk.dk

Fra https://www.mbk.dk/kursus/internt-praesentationsteknik-paa-engelsk/
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