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Innehåll  
Hur Du presenterar Ditt företag kan vara direkt  
avgörande för om Du når fram till ett avslut eller 
inte. Någon har sagt att svensken i nu nämnd  
ordning är mest rädd för kärnvapenkrig, cancer 
eller att ställa sig upp och tala inför andra. Vi vill 
därför på ett avdramatiserande och roligt sätt  
erbjuda en intensivkurs i kommunikation och   
företagspresentation.  
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Syfte 
Att Du efter genomgången kurs på ett effektivt och 
vinnande sätt skall kunna presentera Ditt företag i 
vilket sammanhang som helst! Att Du skall få  
kunskaper om och verktyg till en förbättrad  
kommunikation/ presentationsteknik!  

 
Att Du skall få verktyg till att omvandla Din  
eventuella rädsla för att ställa dig upp och tala 
inför andra, till ett välbehag!  Vi visar även med ett  
praktiskt exempel hur Du presenterar Dig och Ditt 
företag med hjälp av IT-teknik. 
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Deltagare 
Vi vänder oss till ensam- och småföretagare oavsett 
bransch. Antal deltagare på varje kurs är begränsat 
till 21 stycken. 

�

Kursledare 
Skådespelaren Rico Rönnbäck välkänd från bl.a. 
Dramaten och TV. Parallellt med skådespeleriet 
har Rico i snart 20 år strävat efter att förbättra de  
mänskliga kommunikationsvägarna inom  
organisationer och näringsliv. I denna strävan har 
Rico även genomgått en treårig utbildning till  
Diplomerad samtalsterapeut.  
 
 
 
 

Övrig medverkande 
Ola Lindgren, Cleverminds. Ola Lindgren är IT-
konsult med systemvetarutbildning. Han har stor 
kännedom om presentationer med hjälp av IT.  
 

Tid 
Kl. 08.00 till 12.00. Det finns utrymme för en rast 
under passet då vi bjuder på kaffe med tilltugg.  

 
Kostnad 
1.450.- exkl. moms inkl. kursmaterial samt  
förtäring. (Avdragsgillt som kompetensutveckling). �

 
Anmälan 
Anmälan och fakturering sker genom Cleverminds. 
Anmälan är bindande.  

 
Plats 
I inhyrda eller egna lokaler vilket som kan vara 
mest lämpligt.  
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- Skaffa Dig rätt verktyg till att presentera Ditt företag! 

För offert och övriga upplysningar om kursen 

kontakta: Cleverminds, projektsamordnare 

Ola Lindgren  

Telefon 0730-83 57 16  

E-post ola@cleverminds.se  

 

Se även vår hemsida: www.cleverminds.se 


