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Cursus: Presentatie techniek

De schakel tussen mens en organisatie

INFO

Geeft u regelmatig presentaties, kent u de basistechnieken en
wilt u toch nog een meer overtuigende en inspirerende stijl
ontwikkelen? Met een mooi verhaal bent u er nog niet. Wie een
presentatie verzorgt, houdt in zekere zin een ~performance~. U
vraagt aandacht, dan moet u die aandacht ook verdienen.
Presenteertechnieken kunt u leren. U presenteert niet alleen
met woorden. Uw gezichtsuitdrukking, bewegingen en gebaren
communiceren ook. Met lichaamstaal zet u een boodschap
kracht bij of doet u er juist afbreuk aan. Mensen die verbaal en
non-verbaal verschillende boodschappen uitzenden, brengen
anderen in verwarring over hun bedoelingen. Zijn uw woorden
niet congruent met uw lichaamstaal, dan vertrouwen mensen op
de non-verbale signalen en minder op wat u zegt.

Programma opzet
 •  Wat houdt presenteren daadwerkelijk in, intro,
 •  Het realiseren van uw eigen doelen en die van de organisatie,
 •  Impact realiseren door uzelf krachtig neer te zetten,
 •  Herkennen van weerstand en deze tactisch ombuigen,
 •  Inzicht in uw eigen visie en waarden,
 •  Omgaan met persoonlijke weerstanden,
 •  Flexibel en creatief reageren, 
 •  Praktijksituaties en voorbeelden, 
 •  Persoonlijk actieplan. 

Resultaat

Na afloop van deze zeer praktijkgerichte training kunt u op een
effectieve en natuurlijke wijze een mondelinge presentatie
ontwikkelen en geven. Aan de hand van talrijke nuttige
adviezen, tips en trucs kunt u uw presentatie ~geheel in
overeenkomst met uw doelstelling~ afstemmen op uw
luisteraars. 

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 24-05-2023


BV&T staat voor:

In de cursus vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en rollenspelen
vormen de basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluiten de onderwerpen in de training direct aan bij uw
dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de
training. U zult de omgang met de docent/trainer als zeer
prettig ervaren.

De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en
omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het
traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en
andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal
kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / programma.

Bedrijfstraject (In-Company):

Vanaf: € 1651,-- trajectkosten per groep

Deelnemerskosten: p.p. zichtbaar op offerte!

In-company vanaf: 1 t/m .. deelnemer(s)

Uw doelstelling: wordt vooraf besproken

Aantal dagen /  dagdelen: 1 (8 uren per dag)

Openinschrijving (per persoon):

Lage kosten hoog rendement, maximaal aansluiten op uw

praktijk. Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij contact

met u op.

Kosten: €395,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.
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