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til travle talere, men alligevel også bredde og dybde til de mere tålmodige.

Du kan læse om hvad der påvirker og medvirker til talens succes før, under og efter forløbet. Kort sagt en bog
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det stof som mesteren er gjort af! Men bogen guider dig så langt det er muligt at læse om det.
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Forlaget skriver: Stå frem – du kan godt! Er håndbogen til dig der
snart skal holde tale i firmaet, foreningen eller familien. Et
anderledes værktøj der giver hurtige tips til travle talere, men

alligevel også bredde og dybde til de mere tålmodige.

Du kan læse om hvad der påvirker og medvirker til talens succes før,
under og efter forløbet. Kort sagt en bog der både kan udvikle dig og
selve talen. Men tro nu ikke at den kan stå alene – uden øvelse. Dét
er stadigvæk det stof som mesteren er gjort af! Men bogen guider dig

så langt det er muligt at læse om det.

Her er hjælp til både teori og praktik – og det endda fra en der ved
hvad hun taler om. Forfatteren lever af kommunikation og har både

faglighed og teori i orden. På www.talerteknik.dk kan du få
forfatteren i tale, kommentere bogen, finde nyttige links mv.

Held og lykke med talerne & rigtig god læsning!

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://www.talerteknik.dk
http://www.talerteknik.dk
http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Stå frem - du kan godt!&s=dkbooks

