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Bryd rutiner og vaner 

– du kan mere end du aner

 Kurser 2020 

 Alle har X-faktor – 

præsentationsteknik 

og performance 

 Coaching i 

hverdagen som 

kommunikationsmetode 

 Sig, hvad du mener 

– på den gode måde 

 Konflikthåndtering 

og den svære samtale 

 Få nu styr på 

forretningsplanen 

 Udnyt købsprocessen 

psykologisk 

– Spørgeteknik og 

indvendingsbehandling 

 Effektiv segmentering = 

øget omsætning/ 

indtjening 

Udvikling og resultater hænger uløseligt sammen, 

og derfor er kurser for både ledere og 

medarbejdere en rigtig god investering. Tange 

HR's kurser er udvikling med tydelige resultater – 

der tager udgangspunkt i din virkelighed. 

Forandring 

fryder, når 

vaner du 

bryder. 

Skab dig - unik! Hader du at rejse dig op i en forsamling og sige 

noget? Sløver folk hen, når du taler og 

præsenterer? Så er dette noget for dig.   

Du har brug for at blive god til at få dit budskab 

ud, uanset om du er leder eller medarbejder, og 

uanset om du skal foretage en præsentation over 

for en større eller mindre gruppe. Jeg kan hjælpe 

dig med at blive fortrolig med at holde taler og 

præsentere. Og jeg vil vove den påstand, at jeg 

vil kunne få dig til at kunne lide det!  

På kurset i præsentationsteknik og performance 

lærer du at planlægge og udføre en professionel 

præsentation, der passer til din personlighed, 

rettet mod den aktuelle målgruppe. Du kommer til 

at føle dig mere sikker, når du skal tale til en 

forsamling. 

Indhold: 

 Hold dine tilhørere vågne

 Sig det, så jeg tror, du mener det

 Brug din personlighed

 Formen – hvordan skal præsentationen finde

sted

 Det er ikke det, du siger, det er måden

 Den nonverbale kommunikation

 Kropssprog og stemmebrug, der understøtter

budskabet

 Håndtering af afbrydelser, spørgsmål og

indvendinger – uden at tabe tråden

Eneundervisning – hvis du foretrækker det 

Varighed: 

2 x formiddage el. 

2 x eftermiddage el. 

1 hel dag 

Pris: 

Kr. 940,- pr. person 

for 2 moduler.  

Kr. 1.300,- pr. person 

for hele dage.  

Priserne er excl. moms og inkl. 

forplejning og materialer 

Alle har X-faktor – præsentationsteknik og performance 



 

 

 

Coaching i hverdagen som dialog 

Ønsker du at hjælpe personer omkring dig til selv at tage 

mere ansvar for deres handlinger?  

Du bliver ikke coach ved at følge kurset, men du lærer at 

blive coachende i din tankegang og tilgang til problemer. 

Hør og forstå mennesker uden at rådgive eller vejlede.  

Vi arbejder med konkrete og praktiske eksempler fra din 

hverdag, vekslende mellem korte teoretiske oplæg og 

praktisk samtaletræning. Du modtager selv coaching og 

udfører selv coaching igennem samtaler med de øvrige 

deltagere. 

Begrænset deltagerantal. 

Ring og hør nærmere om, hvilke fordele den coachende 

tankegang kan give jeres virksomhed. 

Varighed: 

2 x formiddage el.  

2 x eftermiddage el. 

1 hel dag 

Pris: 

Kr. 940,- pr. person 

for 2 moduler. 

Kr. 1.300,- pr. person 

for hele dage. 

Prisen er excl. moms og 

inkl. forplejning og 

materialer. 

Ring for tilbud 

Tlf. 30 94 31 92 

Kender du DISC typen? 

Er der kunder eller kolleger, du ikke helt ”swinger” med? 

Er der nogle typer mennesker, du ikke kan med? 

Bliv klog på dig selv og dermed på andre menneskers 

adfærd. En munter gennemgang af de forskellige 

mennesketyper og deres adfærd. Bliv klog på, hvorfor du 

kommunikerer og arbejder bedre sammen med nogle 

typer end andre. 

Når du kender din egen type, får du her en forståelse for, 

hvorledes du skal kommunikere og opfører dig overfor de 

forskellige typer personer, for at opnå det du gerne vil. 

Det være sig både kunder og kolleger. Du lærer at tilrette 

din kommunikation til dem du taler med. 

Ved hjælp af Extended DISC person- eller teamprofil, 

bliver du helt afklaret med hvorfor du trives eller mistrives 

med det du laver i dag. Ligeledes finder vi dine skjulte 

udviklingspotentialer. 

Der tages udgangspunkt i jeres egne profiler på kurset. 

Også velegnet som temadag i jeres virksomhed.

Se fuldt kursusprogram på 

vores hjemmeside 

www.tangehr.dk 

Sig, hvad du mener – på den gode måde 

Lær at sige din ærlige mening uden at krænke andre. 

Mange personer har svært ved at sige, hvad de i 

grunden mener. Det kan skyldes mange forskellige 

årsager, men oftest er det frygten for, hvad der kunne 

ske, der afholder dem fra at sige til eller fra. 

Andre kan virke uforskammede, når de siger deres 

mening. De ved måske ikke selv, hvordan andre 

opfatter dem. De er rigtig gode til at tilkendegive 

deres meninger, men støder eller sårer ofte andre. På 

kurset lærer du at vurdere relevant kontra irrelevant 

kritik, og du lærer også forskellige måder til, hvordan 

du får sagt din mening. 

Indhold: 

 Hvorfor er det svært at sige til eller fra?

 Lær at sige din mening uden omsvøb og uden at

krænke nogen

 Fordele og ulemper ved aggressiv, ydmyg og

assertiv adfærd

 Hvordan får jeg det sagt?

 Praktiske øvelser

Varighed: 

2 x formiddage el. 

2 x eftermiddage  

Pris: 

Kr. 940,- pr. person 

for 2 moduler.  

Prisen er excl. moms og inkl. 

forplejning og materialer. 


