
Overbevisende fremtoning  
på møder og i dialog

Du vinder 
sikkerhed  
indadtil

Du øger din 
gennemslags-

kraft

Du bliver 
overbevis-

ende

1:1 træning med  
Lene Kobbernagel

Målrettet individuel træning 



Personlig træning i overbevisende 
fremtoning 
For dig der ønsker at arbejde målrettet med din fremtoning, så 
du lykkes med at overbevise med dig selv og dit 
budskab. 

Ønsker du at det du siger, får større effekt? 

Vil du være den, man lytter til og tager alvorligt?  

Vil du gerne efterlade et sikkert og kompetent 
indtryk - også når responsen på dine budskaber 
bliver kritiske? 

Personer med overbevisende fremtoning får 
hurtigere succes, er i stand til at få idéer igennem, og 
formår at synliggøre deres resultater. Dit kropssprog 
dominerer din fremtoning og kan stå i vejen for at du 
bliver taget alvorligt. Derfor har kropssprogstræning stor 
effekt for, at du lykkes med din kommunikation.

Fire sessioner á 90 minutter  
Resulterer i overbevisende fremtoning, så du vinder opmærksomhed og 
tilslutning på møder og i direkte dialog. 

Lærer dig at mestre det kraftfulde kropssprog, der understøtter dine 
budskaber. Forskning peger på, at krop og stemme afgør 93 % af vellykket 
kommunikation. 

Lene Kobbernagel, ekspert i påvirkningskraft 

Over de sidste fem år har jeg trænet 5000 ledere, 
advokater, konsulenter og rådgivere. Jeg lykkes hver dag 
med at få andre til at trænge klart igennem med deres 
budskaber, når de kommunikerer. Jeg driver egen 
virksomhed, er cand.mag. i Teatervidenskab, systemisk 
konsulent, og har skrevet bøger og artikler om 
påvirkningskraft.

Lene Kobbernagel 
tlf: 26 34 37 70

www.samtalekunst.dk 
lene@samtalekunst.dk

      “Vores sportschefer og   
landstrænere er blevet bedre 
til at aflevere svære budskaber 
på kort tid uden at det går ud 
over relationen til deres atleter 
og andre aktører” 
                           -Martin E. Petersen,   
                         Chef forTeam Danmark
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De fire sessioner

Fremton  
sikkert 
Session á 90 minutter  

Fokus er på præcis dine 
udfordringer. Du får 
konkrete teknikker til, 
hvad du skal træne for at 
fremstå sikker og 
overbevisende.  

Du træner: 
• De signaler der 

giver sikkerhed 

Du får øvelser med, som 
du skal træne til gangen 
efter. 

Effekt:  
Efter en uges træning 
fremtoner du mere 
sikkert.

Lene Kobbernagel 
tlf: 26 34 37 70

www.samtalekunst.dk 
lene@samtalekunst.dk

Vind sikkerhed 
indadtil 
Session á 90 minutter  

Når der er 
overensstemmelse mellem 
det du står for, og det du 
siger, stiger din integritet 
markant.  

Denne session gør dig klar 
på din kerne, så du bliver 
helt skarp på, hvad du står 
for. 

Sessionen foregår som 
interview og dialog, og 
resulterer i din personlige 
kerne. 

Effekt:  
Du føler dig afklaret og 
sikker. 

Håndter udford-
ringer med ro 
Session á 90 minutter  

Du lærer hvordan du bruger 
din kerne til at håndtere 
udfordringer med ro og 
overskud. Det giver dig 
gennemslagskraft i svære 
relationer.  

Du får: 
• Teknikker til hvordan du 

håndterer kritik med ro 
og overskud. 

Effekt:  
Du får gennemslagskraft i de 
svære situationer.

Pris  

Forløb á 4 sessioner á 90 minutter:  
Inkl. personlig bog med dine teknikker 

15.000 kr 

I alt 15.000 kr 
(eks moms) 

Fremton  
nærværende 
Session á 90 minutter  

Sessionen handler om at 
skabe god kontakt fra 
start. Du får konkrete 
teknikker til at vinde 
andres tillid hurtigt.  

Du træner:  
• De signaler der 

vinder andres tillid 

Du får øvelser, du skal 
træne til gangen efter. 

Effekt:  
Du vinder tillid hurtigere.

mailto:lene@samtalekunst.dk
mailto:lene@samtalekunst.dk

