NYHEDSBREV EFTERÅRET 2015

THE POWER OF A GOOD STORY
_______

Jeg hedder Hanne Boutrup og er underviser hos SUPPLEMENT AS. Mit
vigtigste redskab, når jeg skal formidle – hvad enten det er professionelt,
som oplægsholder eller når jeg privat skal fortælle om noget jeg har oplevet
– er Storytelling. Tænk på hvor ofte vi bliver “forelsket” i et produkt på
grund af historien om produktet. Når du ser reklamer er det en stemning vi
fornemmer – og det er vores følelser, der bliver talt til.
Stemninger og følelser hjælper vores hukommelse og taler til vores
forestillingsevne, altså kan folk bedre huske og se for sig, hvad vi taler om.
Tænk bare på hvor ofte vi siger: “Forestil dig at… “
Når du skal formidle, eksempler eller virkelige begivenheder er rart, at have en
god og gedigen værktøjskasse, som du kan tage frem. Storytelling hjælper dig til
at fange dit publikum, skabe interesse for dit budskab og komme ud over rampen
med personlig gennemslagskraft. Det kan være du skal præsentere på et
afdelingsmøde, måske skal du fortælle om din arbejdsplads til nye medarbejdere
eller holde et oplæg i forældrebestyrelsen.
Her er et af mine yndlingsværktøjer - Rosen modellen - den kan måske hjælpe dig,
næste gang du skal fortælle for dit publikum.

https://www.youtube.com/watch?v=X0crYUJC2zk

Hvis du har lyst til at få flere værktøjer så kig på vores kurser

Kursuskatalog

ÅBNE KURSER

___
Knæk et regnskab
Lyngby: 5-6/10 2015
Knæk et regnskab
Århus: 26-27/10 2015
Styr på tiden
Lyngby: 3/11 2015

VELKOMMEN TIL RASMUS FJELDSTED

Bogholderi for

___

begyndere - og
opfriskning

Vi byder velkommen til Rasmus, som nu er en

Lyngby: 3-4/11 2015

del af teamet hos SUPPLEMENT AS. Rasmus er et

Kys konflikten

herligt biprodukt af mødet mellem en jazzmusiker,

Lyngby: 12/11 2015

en socialrådgiver og en revisor. Han bidrager med
en bred palette af kompetencer, spændende fra:
Performance og gennemslagskraft, iværksætteri,
forhandlingsteknik, konflikt - og stresshåndtering.

At lære og at huske
Lyngby: 23/11 2015
Bogholderi for
begyndere - og

Rasmus har udviklet kurser og undervist i

opfriskning

Danmark, Sverige og USA de seneste 10 år.

Århus 25-26/11 2015

Sideløbende har han stået på scenen som sanger
i alt lige fra teaterforestillinger, tv programmer
til koncerter i godt 20 år. Rasmus kommer gerne
med saglige, skæve betragtninger og uforudsete

Knæk et regnskab
Lyngby: 30/11-1/12
2015

skarpe vinkler.

HUKOMMELSE
___
Rigtig mange ønsker at blive bedre til at huske. Line Sander er senest blevet
interviewet om hukommelse til ”ALT for damerne”, hvor hun kommer med en
række ekspertråd til en bedre hukommelse. Artiklen nåede på få dage godt
omkring og blev bragt i både BT, Jyllandsposten og hos TV2.

Læs hele artiklen her »
I sidste uge gav Line Sander flere gode råd om hukommelse, da hun optrådte på
P4 morgen. Hør Lines gode råd her.

Bedste hilsner
SUPPLEMENT AS

