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Detta är en modern retorikbok som lyfter retoriken från talarstolen till din vardag. Vilken konversationsteknik
kan göra dig till det sociala geniet, hur får du folk att gilla dig på tre minuter och hur kan man använda färg
strategiskt för att påverka? Detta och mycket mer får du lära dig i boken. Målet är du ska lära dig konsten att

få folk att lyssna!Författaren är en av Sveriges mest anlitade retorikkonsulter. Hon var bland annat
retorikexpert i Sveriges Television och för Aftonbladet och under valet 2010. Hon har också skrivit

bästsäljaren Härskarteknik den fula vägen till makt och boken Du är din generation.Ur bokens innehåll:Så får
du folk att gilla dig på tre minuterKonversationstekniken som gör dig till det sociala genietSå påverkar du
reptilhjärnan - Strategiska färgvalKonsten att säga besvärliga saker snyggtKonsten att genomskådaNyckeln

till framgångsrika presentationerArgumentationsteknik - Så får du andra att känna sig som vinnare trots att det
var du som vann.

Välkommen till Snacka Snyggt retorikbyrå Vi erbjuder en rad olika retorikkurser och retorikutbildningar med
inriktning på modern retorik presentationsteknik och säljretorik. Elaine Eksvärd Snacka snyggt. Elaine

Eksvärd fd Bergqvist Snacka Snyggt Modern retorik by SnackaSnyggtAB 8 years ago 7 minutes 59 seconds.

Skriva Datum Snyggt,Snacka Snyggt

I den utökade och reviderade utgåvan av hennes bästsäljande bok Snacka snyggt får du lära dig hur du når
dit.Får . Kolla in vår kurs Snacka Snyggt digitalt 2526 januari Där får du alla verktyg du behöver för att äga

dina presentationer. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Författaren

https://readerzone.in.net/books1?q=Snacka snyggt : modern retorik


retorikkonsult menar att retorik inte är konsten att tala utan konsten att få folk att lyssna. den stora boken om
modern retorik. Snacka snyggt Den stora boken om modern retorik. Se hva andre mener om denne. pokkari
2018. sig som vinnare trots att det var du som vann. Hon ler för att . The combination of the rhetorician and
one that was not was what laid the foundation and the structure of a modern rhetoric . Kolla in vår kurs

Snacka Snyggt digitalt 2526 januari Där får du alla verktyg du behöver för att äga dina presentationer. Utdrag
Snacka snyggt Den stora boken om modern retorik är en fulländad faktabok om retorik. I den utökade och
reviderade utgåvan av hennes bästsäljande bok Snacka snyggt . Snacka snyggt modern retorik Svedese
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