
Giv ledergruppen 
påvirkningskraft

Fremstå 
sikker og 
troværdig

Formidle 
klart og 

personligt

Omsætte 
strategi til 

pointer man 
kan forstå

Intensivt træningsforløb 
med Lene Kobbernagel

- så de kommer effektivt igennem med strategiske  
budskaber

Klæd jer på  
til at: 



Intensivt træningsforløb i 
overbevisende fremtoning 
Forløbet gennemføres for ledergrupper á 4-8 personer. 

Ønsker I at ledergruppen trænger klart igennem med virksomhedens centrale 
budskaber? 

Savner I at lederne formår at gøre de strategiske budskaber vedkommende? 

Det er de bedst kommunikerende ledere, som skaber de bedste resultater, får 
hurtigere succes og er i stand til at få forandringer igennem.  Jeres lederes 
fremtoning former medarbejdernes grundindstilling. En investering i kraftfuld 
lederkommunikation er en investering i medarbejdernes fremtidige motivation. Det 
øger forståelsen, reducerer tid anvendt på vanskelig kommunikation, og øger 
effektiviteten.

Træningsforløbet 
Styrker ledernes personlige performance, så de overbeviser med skarpe 
budskaber på møder og i direkte dialog. 

Klæder lederne på til at bruge metaforer, fortællinger og bevidst kropssprog 
til at opnå medarbejderes buy-in på strategiske budskaber. 

Forbedrer den interne kommunikation, fordi medarbejdere føler sig talt 
personligt til.  

Lene Kobbernagel,  

Lene har har trænet 5000 ledere, advokater, partnere, 
konsulenter og rådgivere i at trænge klart igennem med 
deres budskaber. Lene er cand.mag. i Teatervidenskab, 
systemisk konsulent, og har skrevet bøger og artikler om 
påvirkningskraft.
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tlf: 26 34 37 70

www.samtalekunst.dk 
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Træningsforløbet 

Træningen er designet, så jeg møder hver leder fire gange, uden at det sluger for 
meget af lederens tid:  
På de to holdtræninger får lederne de afgørende redskaber, der giver 
gennemslagskraft.  
I de to individuelle sessioner er fokus lagt på den enkeltes specifikke behov.  

Over to halve dage og to enkelte sessioner opnår hver enkelt leder overbevisende 
fremtoning.  
Følgende er skrevet til lederne:  

1: Din gennemslagskraft 
Fremton overbevisende 
1 holdtræning, 8.30-12.30 eller 13.00-17.00 
1 individuel session á 45 minutter  

Del 1 giver dig gennemslagskraft:  
• Du lærer de seks afgørende spilleregler, der 

giver gennemslagskraft   
• Du lærer de to enkle formater, der gør at 

pointer høres og huskes 

 Du får teknikker til at: 
• Fremtone sikkert og troværdigt 
• Indtage et rum 
• Formulere dig på den måde, som gør at du 

trænger igennem. 

Træningsdagen:  
Du lærer de grundlæggene kropssproglige 
signaler, der giver power. Du lærer de 
virkningsfulde formater, der får pointer igennem. 
Du fremtoner stærkt udadtil. Og vinder sikkerhed 
indadtil. 

Individuel session 
Jeg arbejder med lige præcis dine udfordringer. 
Du får konkrete teknikker til, hvad du skal træne 
fremover for at fremtone sikkert. 

Effekt:  
Du bliver videofilmet i slutningen af din 
individuelle session, så du kan se din nye 
gennemslagskraft
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2: Din påvirkningskraft 
Sig det, så de føler for det 
1 holdtræning, 8.30-12.30 eller 13.00-17.00 
1 individuel session á 45 minutter 

I Del 2 er fokus på at påvirke dem du taler til:  
• Omsætte strategi til handlinger, 

medarbejderne forstår og kan føle for  
• Gøre det komplekse enkelt at forstå 

Du skal arbejde med formater, der får budskaber 
igennem:  

• Kraftfulde metaforer 
• Strategiske fortællinger  
• One-liners 

Træningsdagen 
Du lærer hvordan du bruger metaforer, 
fortællinger og one-liners til at flytte holdninger. 

Individuel session 
I den individuelle session får du konkrete 
anvisninger til, hvordan du leverer din metafor og 
fortælling overbevisende og med høj 
påvirkningskraft. 

Effekt 
Du bliver videofilmet, så du kan se effekten af de 
retoriske greb.

mailto:lene@samtalekunst.dk
mailto:lene@samtalekunst.dk


Lene Kobbernagel 
tlf: 26 34 37 70

www.samtalekunst.dk 
lene@samtalekunst.dk

Din træner

Pris for ledergruppe á max. 8 personer 
2  gange holdtræning , fra 8.30-12.00 eller 13.00-16.30 (á 15.000 kr) 
2 dage med  individuelle sessioner fra  8.30 - 16.00 (á 18.000 kr) 
Materiale til forankring af teknikkerne (á 300 kr per person) 

30.000 kr 
36.000 kr 
2.400  kr 

I alt 68.400 kr 
(ekskl. moms og evt. kørsel 

uden for hovedstadsområdet) 

Book 
et møde:  

lene@samtale
kunst.dk

Forankringsstrategi 
Synlige resultater på den lange bane 

For hver leder lægges en personlig 
forankringsstrategi.  

Følgende materiale støtter op om forankringen:  
• 1 bog med afgørende teknikker til 

gennemslagskraft 
• 3 træningsvideoer 
• 1 guide med konkrete tips til hvordan du 

bruger forberedelsen præcist 
• Personligt træningsprogram til 

Materialet understøtter at: 
• Læringspointer og teknikker huskes og 

anvendes 
• Forberedelsestiden bruges effektivt 
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