
VANLIGA FRÅGOR (FAQS)

Vad får jag ut av en utbildning i 
presentationsteknik? 
Om vi skulle säga en sak du borde satsa  
på för att få fart på din karriär så är det att  
bli en bättre presentatör. Så klart är det andra 
saker som bygger ett utvecklande arbetsliv, 
men ändå, det är i själva presentationen du 
berättar hur du jobbar och vad du går för – på 
arbetsintervju, inför ledningsgrupp, medarbetare 
och externa föredrag.
 
Varför då?  
Jo, för att människor blir väldigt imponerade av 
någon som kan ge ett personligt, intressant och 
övertygande intryck och dessutom kan bemöta 
en publik. Spelar ingen roll hur kompetent du är 
om du inte kan visa det i kropp och tal.

Vad är Improvisationsstudion?
Vi är en teater i Stockholm som förutom 
föreställningar också gör ca 100 uppdrag per år 
för myndigheter, företag och olika organisationer. 

Hur mycket kostar det?
Våra priser varierar beroende på gruppens  
storlek och utbildningens omfattning.  
Ring oss på 08 640 09 07 eller mejla  
hej@improvisationsstudion.se  
så pratar vi mer.

En utbildning i presentationsteknik ger verktyg till en ökad säkerhet att stå inför 
publik och att möta nya människor. Det kan också handla om ledarskap där du 
ska stärka din grupp och förklara din vision eller att stå inför ledningen och föra 
fram dina idéer. Informera eller påverka? Här lär vi oss skillnaden. 

På Improvisationsstudion utgår vi från tesen att det är lika viktigt hur du framför ditt 
budskap som vad du påstår för att åskådaren ska kunna ta till sig det du säger. En 
bra presentatör måste ha god förståelse för hur det mellanmänskliga samspelet ser 
ut i presentationsögonblicket. Kan du som talare läsa av din publik och anpassa ditt 
framförande och beteende till dem du står framför har du större möjlighet att nå fram 
med budskapet. I utbildningen varvas teori med praktik i enkla och roliga övningar. 
Deltagarna får personlig feedback och får även möjlighet att jobba på sin egen nivå. 

FAKTA
 
Innehåll  Kroppsspråk, presentationsteknik, praktisk retorik, scenisk   
  gestaltning, publikträning, videoinspelning med personlig feedback. 

För vem  Alla som vill bli en bättre presentatör oavsett om du är student,   
  nyanställd, medarbetare eller chef. 

Gruppstorlek Allt från enskilda respresentanter, frilansare, privatpersoner till hela   
  grupper upp till 10 personer.

Tidsram  Våra vanligaste uppdrag ligger mellan en halv- och heldag 
  (föreläsningar 1–2 h). Deltagarna får efteråt en sammanfattande   
  dokumentation med övningar att fortsätta med på egen hand.
 

Citat 

”Rolig och utvecklande kurs med mycket praktiska 
övningar där man direkt fick pröva sina nya 
kunskaper. Bra personlig feedback. Inspirerande!” 
ELIN, LÄRARE

”Rolig kurs! Inspirerande! Kursledaren satte fingret 
på vad som gör åhörare intresserade. Vi testade 
och såg hur vi utvecklades som talare på bara 
några timmar.” 

 LENA, UNDERVISAR OCH FORSKAR PÅ KTH

”En av de bästa kurserna jag någonsin har gått” 
GABRIEL, IT-KONSULT

Utbildning i  
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Kontakta oss idag!
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