
Styrk din 
påvirkningskraft

til dine 
behov

med stor 
effekt

Simple 
virkemider

Intensivt træningsforløb 
med 
Lene Kobbernagel

- og kom effektivt igennem med dine budskaber



Forløbet er designet for ledere og andre med ledelsesansvar. 
Træningen foregår i hold á 6-8 personer i Jorcks Passage. 

Ønsker du at blive bedre til at trænge klart igennem med dine pointer?  

Vil du indtage din rolle overbevisende? 

Vil du gerne fremstå sikker og kompetent - også når responsen på dine 
budskaber bliver kritiske? 

Det er de bedst kommunikerende ledere og fagpersoner, som skaber 
de bedste resultater og er i stand til at få forandringer igennem. 

Træningsforløbet 

Styrker din personlige performance, så du overbeviser med 
skarpe budskaber 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. 

Klæder dig på til at bruge effektive retoriske formater til at gøre 
dit budskab logisk.

Lene Kobbernagel, kommunikationsrådgiver 

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

Træningen er designet så jeg møder dig fem gange - over tre holdtræninger og to 
gange individuelt, fordi det er den gentagende påvirkning, der skaber de bedste 
resultater.  

Tre holdtræninger og to individuelle sessioner 
Mens du på holdtræningen får de afgørende redskaber og praktisk træning, bruger 
vi de to individuelle sessioner på dine specifikke behov.

2: Din kerne 
Vind sikkerhed indadtil 
1 individuel session á 90 minutter  
1 holdtræning á 4 timer 

Du lærer at 
• håndtere pludseligt opstået modstand 

med ro og overskud 
• undlade at forsvare dig og forklare dig 

Du får teknikker til at 
• at håndterer modstand ud fra din 

kerne, så du bevare din integritet 

Individuel session 
En coachingsession, hvor du bliver helt 
afklaret på din kerne. 

Træningsdagen:  
Dagen foregår som en Masterclass, hvor vi ud 
fra kernen udarbejder løsninger på 
udfordringer. 

Effekt:  
Du fremstår med integritet og dømmekraft. 

1: Din fremtoning 
Fremton stærkt udadtil 
1 holdtræning á 4 timer  
1 individuel session á 90 minutter  

Du lærer at 
• skrue op for de signaler, der 

understøtter din power, og ned for 
dem, der støjer 

• formidle et budskab enkelt 

 Du får teknikker til at 
• fremtone sikkert og troværdigt 
• indtage et rum 

Træningsdagen:  
Du får seks grundlæggende 
kropssprogsteknikker til gennemslagskraft, 
og to retoriske formater til at sige det kort. 

Individuel session 
Jeg arbejder med lige præcis dine 
udfordringer. Du får konkrete teknikker til, 
hvad du skal træne fremover for at 
fremtone sikkert. 

Effekt:  
Power.
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3: Din retorik 
Sig det, så det virker 
1 holdtræning á 4 timer 

I Modul 3 lærer du at 
• sikre “buy-in” på dine budskaber 
• gøre det komplekse enkelt at forstå 

Du skal arbejde med 
• sige det kort 
• metaforer 
• fortælling 
• one-liners 

Træningsdagen 
Du lærer hvordan du bruger enkelthed, 
metaforer, fortællinger og one-liners til at flytte 
holdninger. 

Effekt 
Du bliver lyttet mere til.
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Datoer 

Oktober og november 2016 

Holdtræning:  
• Tirsdag d. 25. oktober 8.30-12.30 
• Tirsdag d. 15. november 8.30-12.30 
• Tirsdag d. 29. november 8.30-12.30 

Sted: GK, Jorcks Passage 1A, 3. sal 

Januar, februar, marts 2017 

Holdtræning:  
• Onsdag d. 31. januar kl. 13-17 
• Tirsdag d. 28. februar 13-17 
• Tirsdag d. 14 .marts 13-17 

Sted: GK, Jorcks Passage 1A, 3. sal 

April og Maj 2017 

Holdtræning:  
• Torsdag d. 20. april  9.00-13.00 
• Tirsdag d. 9. maj 9.00-13.00 
• Tirsdag d. 23. maj 9.00-13.00 

Sted: GK, Jorcks Passage 1A, 3. sal 

Pris  
3 gange holdtræning  
2 individuelle sessioner á 90 minutter 
Personlig bog med teknikker 

I alt 16.000 kr 

(eks moms) 

Individuelle sessioner á 90 minutter.  
To dage der passer dig mellem 25. oktober 
og 15. november. FYLDT

Individuelle sessioner á 90 minutter:  
To dage der passer dig mellem 31. januar 
og 28. februar. 

To individuelle sessioner á 90 minutter:  
Dage der passer dig i perioden.

Lukket for 
tilmelding

Tilmeld:  
lene@samtale
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