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www.confex.se
Gör som 467 848 andra – säkra din kompetensutveckling hos Confex

Konsten att
övertyga genom
att vara trovärdig
och tydlig i sin
argumentation

HÄRSKAR - OCH
ARGUMENTATIONSTEKNIKER
- så hanterar du härskartekniker genom ett starkt retoriskt självförtroende

Så hanterar och förebygger du härskartekniker
Få ett starkt kommunikativt självförtroende
Lär dig de viktigaste grunderna inom retorik och argumentation
Så kan du bidra till ett bättre och sundare arbetsklimat
Öka din personliga styrka i mötet med svåra situationer och personer
Städer och datum för aktuella kurstillfällen hittar du på baksidan

Delta på kursen och få verktygen
du behöver för att skapa en sundare arbetsmiljö
och en starkare laganda med dina kollegor.

www.confex.se/harskartekniker

Ledande i Skandinavien
på företagsutbildningar

Vi tar kompetens på allvar

MÖT DIN KURSLEDARE!

Hantera härskartekniker genom ett
starkt retoriskt självförtroende
Härskarteknikerna är många och förekommer både på arbetsplatser samt i
övriga livet. För att dåliga mönster och kulturer inte ska cementeras fast är
det viktigt at motverka dem så snabbt som möjligt.
Kursen lär dig hur du lägger upp argument och strategier på ett retoriskt
vinnande sätt – vare sig det gäller kontakt med din ledare, kollega, kund
eller samarbetspartner. Du får praktiska verktyg och metoder för att vara
så gott rustad som möjligt innan en situation uppstår. Det är bättre att vara
förbered än efterklok.

Kursen går bland annat igenom:
Anna-Karin Johnson

Konsten att övertyga genom att vara trovärdig och tydlig i
sin argumentation
Så kan du bidra till ett bättre och sundare arbetsklimat

Anna-Karin Johnson
är kommunikatör med bakgrund
som journalist och studier inom
sociologi och socialpsykologi.
Emellanåt hörs hon på P4
Skaraborg, bland annat som

Få ett starkare kommunikativt självförtroende och kunskap
om hur du kommunicerar på ett bra sätt
Så ökar du din personliga styrka i mötet med svåra situationer och personer
Lär dig de viktigaste grunderna inom retorik och argumentation
Så hanterar och förebygger du härskarteknikerna

domare i Vi i femman och i
Nyhetspanelen. Anna-Karin är
också teamcoach och

Kursen passar både för dig som har en arbetsledande befattning och för
dig som ingår i en arbetsgrupp.

processledare. I sina föreläsningar
delar hon med sig av egna
erfarenheter. Föreläsningarna
framförs med glimt i ögat och
ett och annat skratt.

Delta på kursen och få verktygen du behöver för att skapa en sundare
arbetsmiljö och en starkare laganda med dina kollegor.
OBS: Begränsat antal platser så anmäl dig redan idag.
Besök www.confex.se/harskartekniker för anmälan och mer information.

Med vänlig hälsning
Confex Sverige AB
Hanna Mårtensson
Projektledare

AGENDA

Retorikens grundstenar
• Lär dig de viktigaste grunderna inom retorik och argumentation
• Retoriska hjälpmedel - så använder du dem
• Utveckla argumentationsmodellen utifrån din egna situation

Kroppsspråket, rösten och hållningen – detta måste du hålla koll på
• Vad ger du för signal med ditt kroppsspråk - både till dig och till andra
• Så utstrålar du engagemang, energi och entusiasm när du framför ditt budskap

Genomgång av de fem härskarteknikerna
• Vad är bakgrunden och vilka kännetecken finns det
• Så bemöter och förebygger du härskarteknikerna
• Egen reflektion – vilka härskartekniker har du själv varit del av/blivit utsatt för
• Frivilligt om man vill dela till övriga gruppen, annars anonymt

Lunch

Så tacklar du svåra situationer och personer
• Så ökar du din personliga styrka i mötet med svåra situationer och personer
• Genomgång av motstrategier och bekräftelsetekniker
• Så hanterar du frustration, rivalitet och missförstånd på arbetet

Uppsummering -diskussioner och övningar
• Diskussioner i mindre grupper – utifrån egna exempel samt kursledarens

12.00 Lunch...

• Konkret handlingsplan - vad kan du göra med kunskapen om härskartekniker
• Så kan du bidra till ett sundare arbetsklimat

08.30 Registrering & frukost
09.00 Kursen startar
10.20 Kaffe/te
12.00 Lunch
14.20 Eftermiddagsfika
16.00 Kursdagen avslutas

HÅLLTIDER FÖR DAGEN

Avsändare:
Confex Sverige AB
Lilla Bommen 6, 7tr
411 04 GÖTEBORG

HÄRSKAR - OCH
ARGUMENTATIONSTEKNIKER
confex.se/harskartekniker

BOKA IDAG!
confex.se/harskartekniker

08-28 43 99

kundservice@confex.se

PRIS: 5 990 kr (exkl moms) per person. Servering i pauserna, lunch och dokumentation är inkluderat i priset.
		

FRÅGOR:
		

LOKAL:

Kontakta kundservice för information och grupprabatter.
Avbokningsregler, anmälningsvillkor m.m. hittar du på www.confex.se/faq. Du kan också kontakta oss på
kundservice@confex.se eller 08-28 43 99, så hjälper vi dig gärna!
Vägbeskrivning och information om våra kurslokaler hittar du under respektive kurs på www.confex.se

DE HÄR KURSERNA SKULLE OCKSÅ KUNNA PASSA DIG:

DENNA KURS HOS ER?
Är ni flera på ert företag som har
intresse av att ta del av den här kursen?
I så fall kan vi genomföra den
på plats hos er!
Pris från 39 000 kr (exkl. moms)
För mer information kontakta
Malin och Maja på 031-10 56 78
eller intern@confex.se.

Vi reserverar oss för tryckfel och ev. ändringar.
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