
LASSE GUSTAVSSON är en av de mest uppskattade föreläsarna i hela Skandinavien och har så varit i många år. Med 
sin fantastiska förmåga att måla tydliga bilder med ord trollbinder han sin publik och han levererar sitt budskap med 
humor och värme som inte lämnar någon oberörd.

HENRIK MATTSSON har varit professionell föreläsare sedan 1999 och tillhör de mest bokade talarna i Sverige. 2007 
blev han nominerad som en av tre till utmärkelsen ”Sveriges bästa föreläsare” av Nordens ledande konferensarrangör.

Om kursledarna:

Har du något viktigt att säga men når inte fram till din publik?
Har du ett budskap men saknar åhörare? Är du expert på något men har svårt att 
påverka andra? Vill du utvecklas som person? Kanske rent av jobba som proffessionell 
föreläsare? Svarar du ja på någon av dessa frågor har vi en utbildning för dig! 
Att	  tala 	  inför	  grupp	  är	  för	  många	  människor	  förenat	  med	  skräck.	  Somliga	  skulle	  hellre	  hoppa	  från	  ett	  flygplan	  utan	  
fallskärm	  än	  att	  hålla	  ett	  tal.	  Men	  att	  övervinna	  rädslan	  att	  tala	  inför	  en	  grupp	  stärker	  en	  människas	  självkänsla	  och	  
självförtroende.	  Det	  ökar	   sannolikt	   även	  dina	  karriärmöjligheter	   då	  många	  karriärområden	   idag	   innefattar	   en	   god	  
förmåga	  att	  tala	  inför	  en	  grupp.	  

På	   vår	   utbildning	   TUFF	   får	   du	   lära	   dig	   hur	   du	   fångar	   intresset	   hos	   dina	  
åhörare	  och	   värdefulla	  tekniker	   för	   aD	   nå	   fram	   med	   diD	   budskap.	   Du	   får	  
kunskaper	  om	  grepp	  och	  förhållningssäD	  som	  är	  vikEga	  för	  aD	  diD	  budskap	  
ska	  leda	  Ell	  insikter	  och	  handling	  hos	  den	  grupp	  du	  vill	  påverka.	  

Utbildningen	  innehåller	  även	  värdefulla 	  råd	  och	  Eps	  om	  hur	  du	  kan	  hiDa	  din	  
publik.	  Då	  vi 	  arbetar	  endast	  med	  mindre	  grupper	  kan	  vi	  mycket	  väl	  anpassa	  
utbildningen	  eFer	  deltagarnas	  egna	  nivåer.

TUFF	  är	  anpassad	  för	  dig	  som	  saknar	  eller	  har	  viss 	  erfarenhet	  av	  aD	  föreläsa/
tala	  inför	  grupp	  och	  som	  vill	  utvecklas	  i 	  den	  rollen.	  För	  dig	  som	  sedan	  vill	  ta	  
rollen	   som	   föreläsare	   Ell	   nästa 	  nivå	   och	   bli 	   professionell	   föreläsare	   finns	  
möjligheten	  Ell	  CerEfiering.	  

Vi	  garanterar	  -‐	  alla	  kan	  tala	  inför	  publik	  och	  vi	  hjälper	  dig	  att	  lyckas	  med	  det!

För mer info om kursen, 
d a t u m f ö r n ä s t a 
kurstillfälle, aktuella 
priser samt all övrig 
info besök vår hemsida!

- Cavena Utveckling AB i samarbete med PAN Livshantering och Skandinaviska Ledarhögskolan- www.cuab.se - info@cuab.se - 019-761 80 90 -

"Det är en ära att få vara elev hos två av Sveriges bästa föreläsare. 
Obetalbart! Om du vill bli föreläsare är det här den bästa kursen i Sverige"
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”En kurs där alla växer i sin förmåga att framställa och föreläsa med mycket kompetenta kursledare!”
                                                                                                                  Nanne Bergstrand, tränare Kalmar FF
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