
Retorik - Konsten

att övertyga andra

Lär dig påverka och övertyga

Bli tryggare i din kommunikation med andra

Öka din retoriska förmåga

ARRANGÖR MEDIAPARTNER



Vad är det som avgör om folk lyssnar 
eller inte lyssnar när du talar? 
 
Vill du lära dig konsten att övertyga? Då har vi kursen för dig!  
 
Att ha möjlighet att påverka sin omgivning på ett övertygande sätt är ett av 
de allra viktigaste verktygen för framgång i oerhört många arbetssituationer. 
Det gäller att förstå det komplexa samspelet mellan språk, icke verbal 
kommunikation, symbolhandlingar, förtroendebyggande och den stämning 
som du skapar. 

Oavsett vilken nivå du befinner dig på kommer den här kursen att höja 
din retorikkompetens markant! Du kommer att känna dig tryggare i din 
professionella kommunikation och i dina presentationer, du kommer våga 
argumentera och få en helt ny förståelse för hur du når dina lyssnare.

Vår utbildare, David Loid är specialist i strategisk retorik och 
kommunikation. David har många års erfarenhet av att utbilda 
och utveckla verksamheter inom såväl offentlig som privat 
sektor. Han forskar även i verksamhetsutvecklingsprocesser 
och strategiimplementering. David är en av våra absolut mest 
uppskattade föreläsare och utbildare. 

DIN KUNSKAP 
VÅR FRAMTID



INNEHÅLL

• Ge ett första intryck-som varar! 

• Så fångar du åhörararnas 
uppmärksamhet 

• Att fatta ett beslut – känslan avgör 

• Argumentsstrategier & 
argumentationsövningar 

• Bevisföring 

• Övertygande disposition 

• Förtroendebyggande 

 

• Så håller du proffsiga  
presentationer och tal 

• Budskapsstärkande kroppsspråk  

• Så levererar du ditt budskap  
med större tyngd  

• Övervinn osäkerhet, nervositet och olust 

• Att bygga upp en argumentation  

• Så bygger du förtroende

ARRANGÖR MEDIAPARTNER
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DIN KUNSKAP 
VÅR FRAMTID

TIDER

DETTA INGÅR I ALLA  
VÅRA KURSER: 

• En förstudie för att du ska få möjlighet 
   att få svar på dina frågor 

• Frukost, förmiddagsfika, lunch 
 & eftermiddagsfika 

• Utvärdering och uppföljning av resultat 

• Kursdokumentation 

• Kursintyg
 

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

PRIS 11 990:-   
Boka 2 mån innan kursstart  

& betala endast  10 990:- 

Kursen har ett begränsat antal platser! 
 - Boka idag för att säkra din plats!

ANMÄL DIG REDAN IDAG!  
Anmäl dig på vår hemsida, 
www.hexanova.se/academy eller 
kontakta Sandra Johannesson,  
Direktnummer: 0761-86 44 09.  
sandra.johannesson@hexanova.se

 08.30 Registrering & frukost 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.00 Avslutning

GRUPPRABATT:  
Gå 4 betala för 3!  

 
Boka två utbildningar 

samtidigt och få 50 % på 
den billigaste!
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