
Vill du fånga dina åhörare och nå ut med ditt budskap? Då är TUFF-utbildningen 
för dig. Genom att individanpassa utbildningen kan vi garantera att du får ut maximalt 
av den, även då deltagarna i gruppen ligger på olika erfarenhetsnivåer. Vi har haft ab-
soluta nybörjare som främst vill lära sig ta plats i sociala sammanhang och professio-
nella talare med över 20 års erfarenhet i samma grupp. De har alla gett TUFF högsta 
betyg. 

TUFF är inte en utbildning i klassisk presentationsteknik eller retorik. Visst innehåller 
kursen teoretiska pass för helgrupp, men koncentrationen ligger på färdighetsträning i 
scenframställning utifrån varje individs egen målbeskrivning. Du får kunskaper om 
grepp och förhållningssätt som är viktiga  för att  ditt budskap ska leda till insikter och 
handling hos den grupp du vill påverka. 

VVi är otroligt glada över att intresset för utbildningen har ökat och att vi har blivit 
belönade med högsta betyg från våra kursdeltagare. Det är också extra roligt att se att 
flera av våra tidigare kursdeltagare idag är flitigt anlitade talare. Det gör oss både glada 
och stolta, samtidigt som vi känner ett stort ansvar i att fortsätta att förvalta och utveck-
la konceptet för kommande grupper. 

Träning och Utveckling För Föreläsare

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

Henrik Mattsson och Lasse Gustavson har sammanlagt arbetat som professionella 
föreläsare i över 30 år och föreläst för 100.000- tals människor i Sverige och i utlandet. 
De tillhör båda den absoluta eliten bland svenska talare.

För mer information om utbildningen och hur du anmäler dig, besök www.cuab.se 

”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”

- Malin Hammar-Almonte, Föreläsare
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