Bliv set og hørt
Vejen til succes gennem effektiv kommunikation

Ingen powerpoint
100 % menneske
Engagerede undervisere

6 ugers selvvalgt uddannelse – akademifaget
”Kommunikation i praksis” – 10 ECTS-point
En uddannelse til alle, der ønsker at blive styrket
og inspireret i forhold til kommunikation,
selvledelse og kunsten at sælge sig selv
Bartell + Co i samarbejde med KEA

Et kommunikationskursus der kan ses,
høres og mærkes:
Til dig, der ønsker at:
Brænde igennem i din mundtlige og skriftlige kommunikation.
Skille dig ud fra mængden og finde ind til dit personlige brand.
Få indsigt i nonverbal kommunikation.
Blive bedre til at ”læse” andres nonverbale kommunikation og skabe overensstemmelse mellem din egen verbale og nonverbale kommunikation.
Opnå en større selvforståelse og afklaring, så du
virker autentisk i din kommunikation og får øget
din gennemslagskraft.
Du går hjem med værktøjer og teknikker, som du
kan bruge med det samme og som virker.

”

Før havde jeg et kropssprog, der
sagde ”undskyld, jeg er her”. Bartell
+ Co har givet mig værktøjer så jeg
kan stå foran en forsamling og tale
højt og tydeligt.
Helle S. Christensen
Tidligere kursist

”

Jeg har fået stort udbytte af
kurset, og kan varmt anbefale det
til alle, der ønsker at øge deres
selvindsigt og opnå en autentisk
kommunikation. Thumbs up!
Anja Dirksen
Tidligere kursist

Fagmodulet handler om:

Hvordan skiller
jeg mig ud fra
mængden?

Personlig kompetenceafklaring
Velformede mål i kommunikation
Personlig branding
Brænd igennem på 30 sekunder!
Indtag scenen
Når du er bedst – husk dine succeser
Det rette element
Værdier
Visualisering
Samtaleteknikker
Small talk
Storytelling

Alle taler om branding –
men hvad er det for mig?

DISC Personprofil
Salgstræning
Skriftlig kommunikation
Målsætningsværktøj
Telefontræning
Stemmetræning
Effektiv mødeledelse
Mundtlig kommunikation:
Jobsamtaler, præsentationer,
møder osv.
...

”

Kurset har givet mig en endnu
større bevidstgørelse i brugen af
kommunikationsmæssige værktøjer,
der giver mig større power og
gennemslagskraft.
Lis Bendixen
Tidligere kursist

Hvordan får jeg mere
gennemslagskraft?
Kommunikationspsykologi og -modeller
Planlægnings- og formidlingsværktøjer
Kommunikationsopgaven i praksis

20%
20%
60%

Mere om uddannelsen:

Bartell + Co udbyder uddannelsen
”Kommunikation i Praksis” i samarbejde
med KEA. Uddannelsen hører under lov
om åben uddannelse, og du kan derfor
følge uddannelsen samtidig med, at du
modtager dagpenge eller SVU i henhold
til gældende regler. Læs mere på bm.dk
og svu.dk.
Uddannelsen strækker sig over seks uger.
Som en del af undervisningen udarbejder
du et skriftligt projekt. Emnet vælger du
selv og projektet giver adgang til eksamen.
Du har mulighed for at gå til eksamen og
få 10 ECTS-point.

Tilmelding
på e-mail: info@bartell-co.dk

Der startes løbende hold i Storkøbenhavn.
Læs mere om kursusstart og -forløb på
bartell-co.dk.
Et kursus i øjenhøjde: Ingen PowerPoint
præsentation! Undervisningen tager
afsæt i deltagernes egne erfaringer og
oplevelser, kombineret med teori og
brugbare værktøjer. Et hands-on kursus,
som går ind under huden.
Du kan se frem til storytelling,
visualiseringsøvelser og meget mere. En
del af uddannelsen er selvstudie med
praktiske opgaver og obligatorisk læsestof.

Vil du vide mere?
Læs mere på bartell-co.dk eller
ring på 6960 3000.

Der er begrænsede pladser på holdet,
så tilmeld dig allerede i dag!

Bliv inspireret af Lise og hendes team
Lise B. Christensen og hendes kursusledere fra
Bartell + Co arbejder med træning i kommunikation, ledelse og salg.
Teamet har en utraditionel tilgang og hjælper
mennesker med at blive bedre til at kommunikere, lede og arbejde sammen med andre – og
på den måde skabe ekstraordinære resultater.

