
 

 

Brænd igennem virtuelt 
Gruppe træning – 4 deltagere 

 
Virtuel kommunikation er kommet for at blive. Skærmen er den nye scene, og vil du være i stand til at 
påvirke dine tilhørere stiller det skærpede krav til din kommunikation. Med et individuelt forløb kan du 
effektivt styrke dine virtuelle kompetencer. Du lærer at brænde igennem, så du bliver set, hørt og værdsat af 
dine tilhørere. 
 
Dit udbytte 

• Levende og overbevisende virtuel formidling 
• Stærkere udbytte af online møder 
• Større fortrolighed med dine virkemidler 

 
Sådan foregår det 
Træningen foregår på Teams eller Zoom. Der kan deltage op til 4 personer. Før sessionen har vi et møde, 
hvor vi aftaler, hvad vi skal arbejde med. Det kan for eksempel være: 
 

• Virtuelle præsentationer 
o Alle kan lære at være overbevisende i online præsentation. Den personlige formidling skal 

gå hånd i hånd med dit visuelle materiale, og her lærer du at få det hele til at gå op i en 
højere enhed. 
 

• Sikker og levende fremtoning  
o Vi arbejder med at gøre kameraet til din ven, og du lærer teknikker til at fremstå levende og 

overbevisende, så du brænder igennem. Virtuel fremtoning er også det, dine tilhørere ser på 
skærmen, så vi kommer ind på, hvordan du arbejder med kameravinkel, lys, lyd og 
baggrund. 
 

• Energiske møder online 
o Onlinemediet inviterer til passivitet, og det kan virkelig dræbe energiniveauet. Vi arbejder 

med at skabe variation under mødet, og hvordan du involverer og aktiverer dine tilhørere, så 
de oplever at være med. 

 
Under selve sessionen skal du kunne placere din computer, så jeg kan se dig stående. Vi arbejder med dine 
fokuspunkter, og du får feedback fra instruktør og deltagere og træner de teknikker, du har brug for. Du får 
også inspiration af at se de andre kursusdeltageres sessioner. Sessionen bliver filmet, så du kan se den 
efterfølgende. 
 
Praktisk 
En session: formøde på 30 minutter + virtuel træning 3 timers + video + materiale 
Pris:  10.000 kr./pr. session eksklusiv moms. 
Sted: Via Zoom eller Teams 
 
 
 
 
Aftalebetingelser medmindre andet er aftalt: 
Aflysning eller flytning af kursus op til en uge før aftalt dato 100% betaling 
Aflysning eller flytning af kursus op til to uger før aftalt dato 50% betaling 
Aflysning eller flytning af kursus op til 4 uger før aftalt dato 25% betaling 


