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Troværdighed Anne Katrine Lund Hent PDF Hvordan får man sit budskab sagt på den rigtige måde? Det er
emnet for bogen 'Troværdighed. Tal godt for dig!' . En praktisk bog, der kan hjælpe dig til at blive en bedre
formidler – og en bedre iagttager af andres kommunikation. I bogen har to retorikforskere kombineret den
teoretiske viden med praktiske råd og masser af erfaringer fra en række dygtige danske formidlere. Hvad er
f.eks. vigtigt for fødevare- og landbrugsminister Henrik Dam Kristensen, når han taler til forsamlingen og
medier? Hvad overvejer erhvervsmanden Asger Aamund, inden han udtaler sig? Hvordan forbereder

Folketingets ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen sig på et tv-interview? Og hvordan ser det ud fra tv-
kvinderne Eva Jørgensen, Cecilie Frøkjær og Annette Juhler Kjærs side af skærmen? Hvordan planlægger
IBM´s tidl. direktør Henrik Nyegaard en tale? Hvad synes generalsekretær i Verdensnaturfonden Kim

Carstensen er vigtigt, når man skal tale levende og overbevisende? Hvilke holdninger har reklamemanden
Jørn Duus til troværdighed? Og hvilke praktiske råd kan studieværtstræner ved DR og TV 2 Jørgen Torp give
læserne med på vej, om at bruge stemme og kropssprog bedst muligt? 'Troværdighed. Tal godt for dig!' er en
bog om mundtlig formidling for alle, der vil være bedre til at kommunikere klart og overbevisende. I bogen

kombineres retorikkens idealer og teorier med konkrete råd om alle faser af arbejdet med mundtlig
formidling: at få ideer og strukturere den at formulere sig levende, klart og overbevisende at bruge et

manuskript uden at være bundet af det at bruge kropssprog og stemme effektivt. Retorikken – læren om at
kommunikere godt – er et af verdens ældste dannelsesfag. Men tankerne er højaktuelle og spiller en rolle for

både professionelle formidlere og alle, der bare vil blive bedre til at kommunike i hverdagen.

 

Hvordan får man sit budskab sagt på den rigtige måde? Det er emnet
for bogen 'Troværdighed. Tal godt for dig!' . En praktisk bog, der

kan hjælpe dig til at blive en bedre formidler – og en bedre iagttager
af andres kommunikation. I bogen har to retorikforskere kombineret
den teoretiske viden med praktiske råd og masser af erfaringer fra en
række dygtige danske formidlere. Hvad er f.eks. vigtigt for fødevare-

og landbrugsminister Henrik Dam Kristensen, når han taler til
forsamlingen og medier? Hvad overvejer erhvervsmanden Asger
Aamund, inden han udtaler sig? Hvordan forbereder Folketingets
ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen sig på et tv-interview? Og
hvordan ser det ud fra tv-kvinderne Eva Jørgensen, Cecilie Frøkjær
og Annette Juhler Kjærs side af skærmen? Hvordan planlægger
IBM´s tidl. direktør Henrik Nyegaard en tale? Hvad synes

generalsekretær i Verdensnaturfonden Kim Carstensen er vigtigt, når
man skal tale levende og overbevisende? Hvilke holdninger har

reklamemanden Jørn Duus til troværdighed? Og hvilke praktiske råd
kan studieværtstræner ved DR og TV 2 Jørgen Torp give læserne
med på vej, om at bruge stemme og kropssprog bedst muligt?

'Troværdighed. Tal godt for dig!' er en bog om mundtlig formidling
for alle, der vil være bedre til at kommunikere klart og

overbevisende. I bogen kombineres retorikkens idealer og teorier
med konkrete råd om alle faser af arbejdet med mundtlig formidling:

at få ideer og strukturere den at formulere sig levende, klart og
overbevisende at bruge et manuskript uden at være bundet af det at
bruge kropssprog og stemme effektivt. Retorikken – læren om at



kommunikere godt – er et af verdens ældste dannelsesfag. Men
tankerne er højaktuelle og spiller en rolle for både professionelle
formidlere og alle, der bare vil blive bedre til at kommunike i

hverdagen.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Troværdighed&s=dkbooks

