
Præsentationstræning

Du bruger 
forberedelsen 

rigtigt

Du fremstår 
sikker og 
troværdig

Du får dit  
budskab  
igennem

1:1 træning  
med Lene Kobbernagel

Målrettet træning, der gør dig god til at præsentere



Personligt træningsforløb i 
overbevisende præsentationer 
Ønsker du at trænge igennem med dine pointer,     
når du præsenterer?  

Vil du gerne fremstå sikker, kompetent og 
nærværende? 

Vil du mestre forberedelsen, så det ikke 
sluger din mentale energi? 

Når du lykkes med dine præsentationer, 
lykkes du med at vinde tilslutning til din sag. 
Det er de bedst performende ledere der, 
skaber de synlige resultater - både for dig selv 
og for virksomheden.

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

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

Klæder dig på til at bruge din forberedelsestid præcist og effektivt. Du 
sparer tid, fordi du forbereder dig på det rigtige.

Lene Kobbernagel, ekspert i påvirkningskraft 

Over de sidste fem år har jeg trænet 5000 ledere, CEOs, 
advokater, partnere, konsulenter og rådgivere. Jeg lykkes 
altid med at få andre til at trænge klart igennem med 
deres budskaber. Jeg 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

“Træningen gjorde, at jeg 
lykkedes med at give publikum 
så enkle billeder af budskabet, 

at de stadig kan huske 
pointerne”. 

           - Pernille Koch Erichsen, Partner,                           
Implement Consulting Group
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Træningsforløbet 
Træningen er designet så jeg møder dig tre gange, fordi det er den gentagende 
påvirkning, der skaber de bedste resultater. Over 3 individuelle sessioner bliver du god 
til at præsentere. Du får øvelser med hjem, som du skal  træne mellem sessionerne. 

Gennemslagskraft 
6 teknikker til at trænge 
igennem med dig selv 
Individuel session á 120 min 
minutter  

Du lærer:  
• De 6 afgørende 

teknikker der giver 
gennemslagskraft 

Jeg fokuserer på dine 
udfordringer, og fortæller dig 
hvad du skal arbejde mest 
med for at få 
gennemslagskraft. 

Din træning 
Du får konkrete teknikker til, 
hvad du skal træne til næste 
gang for at fremtone sikkert. 

Effekt 
Du præsenterer sikkert og 
troværdigt.

Lene Kobbernagel 
tlf: 26 34 37 70

www.samtalekunst.dk 
lene@samtalekunst.dk

Påvirkningskraft 
3 formater, der får dit 
budskab igennem 
Individuel session á 120 min. 
minutter  

Du lærer at: 
• Formidle et budskab 

tydeligt og enkelt 

Din træning 
Du får konkrete formater, du 
skal øve til næste gang for at 
formidle enkelt og klart. 

Effekt 
Dine pointer bliver husket, 
fordi de står klart og tydeligt. 

Opfølgning 
Personlig feedback 
Individuel session á 90 min. 
minutter  

Du får feedback på din 
performance. Du bliver 
videofilmet, så du kan se din 
nye gennemslagskraft, når du 
præsenterer. 

Effekt  
Du mestrer at give gode 
præsentationer.

Pris  
3 sessioner á 120 min, 120 min og 90 min 
Personlig bog med teknikker 
Guide:s De syv ting du skal forberede dig på 

I alt 12.000 kr 

(eks moms) 
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