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Formålet med hæftet er at inspirere dig til give gode præsentationer. Du kan finde mange gode tip om, hvad du
bør gøre, og hvad du skal holde dig fra. Kan du lære at køre bil, bruge en computer, lave mad og spille golf, så
kan du også lære at præsentere. Det stiller nøjagtig de samme krav til træning og erfaring. Det er blot et
spørgsmål om at ville. Poul Bay har været administrerende direktør for Schultz Information A/S og direct
marketing manager i TMI International A/S. Han har drevet selvstændig virksomhed siden 1990, og han har
specialiseret sig i direct marketing og præsentationsteknik. Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er en
præsentation? Hvad er en præsentatør? Hvorfor har du sagt ja til opgaven? Hvilken type præsentation er der
tale om? Hvilken baggrund har du for at give netop den præsentation? Hvad er det værste/bedste der kan ske?
1. Forberedelsesfasen Den mentale og praktiske forberedelse Facts til opgaven - indhentning af informationer
Hvad er dit hovedbudskab i præsentationen? Hvor lang forberedelsestid har du brug for? 2.
I hvilken sammenhæng indgår din præsentation? Hvem er dit publikum? Skal du motivere en gruppe sælgere
eller give ny viden fra dig? Hvilken type præsentation bør du vælge? Hvad sker der før og efter din
præsentation? Hvad skulle din præsentation gerne medføre? 3. Præsentationens indhold Hvor meget taletid har
du? Fordeling mellem ord og billeder Hvad skal du sige, hvad skal publikum se? PowerPoint - en god
medhjælper Vil du involvere publikum eller hvad? Den fornuftige disposition der hjælper dig til succes Hvad
du absolut bør afholde dig fra 4. Øvelse gør mester God forberedelse gør dig tryg Hvad forstår man ved at
være godt forberedt? Sådan øver du dig 5. Så er tidspunktet inde Sådan minimerer du den naturlige nervøsitet

inden du skal på scenen Find ud af hvordan din "entre" skal foregå Hvordan bliver du præsenteret? Har du styr
på de første 5 minutter af din præsentation? 6. Din præsentation Performance. Kropssprog, stemmen, front
mod publikum, bevægelsesmønster, helhedsindtryk Personligheden. Indledning, præsentation af dig selv,
virksomheden og dit produkt Præsentationen. Højdepunkter, billedsprog/metaforer, relevans, sprogligt niveau,
tempo og timing PowerPoint præsentationen. Tekster/typografi, Illustration/farver, animationer, omfang/antal
slides, max. 7 budskaber pr. slide Dit budskab skal gå op i en smuk helhed - hvordan? Kendskab til retorik kan
måske hjælpe dig Bevar overblikket - lad din PowerPoint præsentation hjælpe dig 5 ting der gør det lettere for
dig at få tilhørernes opmærksomhed Start til tiden, slut til tiden Hvordan slutter man med effekt? 7. Hvad kan
en PowerPoint præsentation også bruges til? Hvad bruges PowerPoint primært til? Andre
anvendelsesmuligheder Strukturer dine tanker med PowerPoint Lær programmet ordentligt at kende 8.
Håndtering af spørgsmål og uddeling af bilag Kunsten at anvende bilag på rette måde Spørgsmål fra publikum
- en gave eller starten på kaos 9. Evaluering Deltagernes evaluering er din store chance for at blive bedre
Selvevaluering er at vise respekt for egen indsats Spørgsmålene i evalueringen skal være fair og entydige 10.
Gode råd, advarsler og dyrekøbte erfaringer Checklister - så du husker det meste Afslutning Nyttige links om
PowerPoint, præsentation og præsentationsteknik Litteraturliste m.m. Ordliste Stikord
april forstå, at der er lidt tvivl om grundlaget for oprettelsen af et udvalg der skal arbejde med
borgerinddragelse i … Han vil indføre en vægtgrænse for flypassagerer, en vægtgrænse, der betyder, at
personer, som vejer mere end 80 kg, skal betale et ekstra gebyr. Hvis du ønsker en almen familiebolig, skal du
lade dig skrive op i en af de mange almene boligorganisationer, for at komme på venteliste. Techfestival
foregår fra den 5-10. Laveste fællesnævner Når du sammenkobler computer og tv, bliver kvaliteten ikke bedre
end den ringeste af de to. En fortælling om et journalistliv på farten.
I CA har vi stor fokus på at være en a-kasse for ledere, og som ledermedlem har du adgang til en række
ydelser, hvor du kan supplere dine faglige og personlige kompetencer med ny inspiration og nye værktøjer.
Forårsfest på Jelling Bryggeri den 7. Mandag den 6. april forstå, at der er lidt tvivl om grundlaget for
oprettelsen af et udvalg der skal arbejde med borgerinddragelse i … Han vil indføre en vægtgrænse for
flypassagerer, en vægtgrænse, der betyder, at personer, som vejer mere end 80 kg, skal betale et ekstra gebyr.
10-03-2018 Kulturcafé på Hjørring Gymnasium I det gode vejr med let frost, klar blå himmel, forårssol og
vindstille, var vejret næsten … CASE. Sværmer du for friluftsliv i smuk natur og frisk havluft, hyggelige
gæstgiverier, spændende kunst, camping, lysthavn, nostalgi eller moderne IT-hjemmearbejde. dk finder du en
udførlig præsentation af mere end 550. Bo sørgede for, at jeg som vært kunne slappe helt af og nyde aftenen
uden forstyrrelser. dk 7 peter outzen viser rundt i firmaets showroom med mange forskellige produkter i
udlandet i løbet af en måned og det er jo ikke som at være på ferieture. Byggesagen - opdatering med
tidsplan: 26-04-2018: Vi har nu fået en opdateret tidsplan fra byggesagen Lysmaster opsættes i perioden 19.
De foregår foran en digital nettavle fra MUUSMANN – en tavle, som er synlig på en stor fladskærm og styres
fra en iPad.
Steen Bendt fylder 70 år. Steen er en af Dansk Pointer Klubs meget aktive medlemmer. Steen Bendt fylder
70 år. Du er konsulent for en ressourcerig politisk projektmager, som vil starte et nyt politisk parti, der skal
tage magten i Danmark ved at placere sig centralt i … Mandag den 30. 000 almene familie- og ældreboliger.
06. Laveste fællesnævner Når du sammenkobler computer og tv, bliver kvaliteten ikke bedre end den ringeste
af de to.

