KOMMUNIKÉR
DIG TIL
INDFLYDELSE

Northern Gate + ARTIKULATION

Som politiker er dine evner til at formulere dig
skarpt, klart og med effekt afgørende både for dine
muligheder for at sikre opbakning, sætte processer
i gang, sikre et godt samarbejde, og få optimal
indflydelse. Kort sagt: Sætte dit politiske aftryk.
Troværdighed er det gyldne æg, du skal værne
om. Men hvordan opbygger du den afgørende
troværdighed, der skal til for at du bliver hørt –
og lyttet til? Hvad gør du for at få ørenlyd og når
modstanden vokser? Og hvordan opnår du mundtlig
gennemslagskraft, hvor du formår at tale, på
byrådsmøder og i mødet med borgere, embedsfolk,
interessegrupper med flere, så du bliver hørt og kan
flytte holdninger?
Hvis du gerne vil blive bedre til at kommunikere dig
til indflydelse på dine kerneområder, så tilmeld dig
vores kursus.
I en afslappet og indholdsrig atmosfære lærer
du, hvordan du bliver en sikker taler, der formår at
engagere og skabe dialog.
Du lærer, hvordan du udvælger de områder og sager,
du har mulighed for at rykke på, og hvordan du
bruger forskellige værktøjer og kanaler til at skabe en
platform, som styrker din indflydelse.

Feedback og rådgivning om
dine mærkesager og din
kommunikation
På dette kursus får du ikke blot et teoretisk oplæg
om inspirerende eksempler. Du får værktøjer
og metoder, der vejleder dig til at planlægge og
udarbejde iøjnefaldende debatindlæg, skarpere
pressemeddelelser og blive bedre til at tage ordet og
holde taler.
Hver gang du introduceres til teori, værktøj og
metode, sørger vi for at du guides, så du kan bruge
elementerne i praksis. Det sikrer dig at værktøjerne
er lige ved hånden i hverdagen efter kurset. Du får
samtidig kontinuerlig sparring på lige præcis dine
budskaber og evne til at formidle dem både skriftligt
og mundtligt.
Ved kursets afslutning holder du et kort oplæg, guidet
af kursets øvelser, og du modtager konkret individuel
feedback på din måde at bruge din stemme, dit
kropssprog og din evne til at brænde igennem,
når du taler. Vi giver dig også en overskuelig guide
så du lettere får skabt aftryk og indtryk gennem din
skriftlige kommunikation.
Dermed får du lige præcis de værktøjer, der guider
dig videre til endnu mere gennemslagskraft – og
ørenlyd.
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PROGRAM
FØRSTE TIME

Er dine værdier og kerneholdninger
tydelige nok?
Hvad står du for, hvad vil du stå for, og hvordan opnår du større synlighed?
Hvordan identificerer du dine mærkesager, og hvordan opnår du opbakning
til dem?

Fra større troværdighed til øget ørenlyd
Hvad skal der til for, at lige præcis du brænder igennem?
Hvordan opbygger du troværdighed – og styrker den?
Hvordan vækker du nysgerrighed og fascination hos dit publikum?
Hvordan motiverer du dit publikum for visioner og forandringer?

ANDEN TIME

Positionering og opbygning af platform
Hvad er forskellen på effektivt skrift- og talesprog – og hvordan du bruger
begge dele til din fordel?
Hvordan kommer du i pressen med flere læseværdige pressemeddelelser,
budskaber og læserbreve?
Hvordan bruger du troværdige tal og understøttende argumenter?
Har du styr på argumenterne, kender du dine stakeholdere og kan du
mobilisere alliancepartnerne?

TREDJE TIME

Sådan bliver dine tekster skarpere
Værktøjer og træning i at frembringe skarpe og effektive budskaber, der
har en effekt på læseren.
Struktur og frembringelse af bevægende, troværdige og retningsskabende
budskaber og taler.
Lær at skære ind til benet og få bedre skriftlige argumenter, når du vil sætte
og påvirke en dagsorden.
Feedback og sparring.

FJERDE TIME

I ilden træning
Du holder den tale, du frembragte under de foregående øvelser foran holdet.
Du modtager intensiv individuel feedback, sparring og træning der får dine
styrker frem som taler.

Kurset afholdes hos jer.
Der kan deltage mellem 4-8 på kurset. Ved flere deltagere udvides
timeantallet med en halv time per øvrig deltager.

Pris per deltager:
4.900,- eksklusiv moms

3 / Kommunikér dig til indflydelse // Northern Gate + ARTIKULATION

OM DINE
UNDERVISERE
ANNETTE BJERRE RYHEDE
Annette er cand.comm. & ekstern lektor i kommunikation på
RUC. Hun har mere end 10 års erfaring i at undervise, coache
og rådgive ledere, politikere og meningsdannere fra bl.a. 5 C20
virksomheder og offentlige og private organisationer som KL,
Københavns Kommune, Tønder Kommune, Cevea, DSB og
Danner. Hun er forfatter til bogen Tal Troværdigt og få succes
med din kommunikation.
Læs mere på

www.artikulation.dk
annette@artikulation.dk
20 33 51 35

CHRISTIAN ESKELUND-HANSEN
Christian er cand.scient.pol., Executive MA, Corporate
Communication samt ekstern lektor og censor på Center for
Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet. Christian har mere
end 20 års erfaring i at rådgive politikere, virksomheder,
organisationer og ledere i strategisk kommunikation, PR og
interessevaretagelse.
Læs mere på

www.northerngate.net
ceh@northerngate.net
26 21 10 20

Book kurset ved at ringe eller skrive til én af de to undervisere.
Du er altid velkommen til at ringe eller skrive for at høre mere.
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