INVITATION

DE TRE STØRSTE
UDFORDRINGER FOR
INTERN KOMMUNIKATION
– og hvordan du løser dem!
Antallet af præsentationer i danske virksomheder er uoverskueligt stort. Hver eneste dag vil tusindvis af ansatte kommunikere vigtige pointer til kolleger, ledere og medarbejdere.
Men ofte når pointerne ikke frem til modtagerne, fordi præsentationen er ineffektiv.
Derfor inviterer vi til en eftermiddag i anledning af bogen
TÆND – Præsentationsteknik og PowerPoint i verdensklasse. Kom og hør kommunikationsrådgiver og forfatter Kenn
Ladegaard Hansens løsningsforslag til, hvordan du kan løse
dagligdagens tre største udfordringer for intern kommunikation.
Det foregår onsdag den 16. november kl. 15.30-18.00 hos
Gyldendal Business, Klareboderne 3, 1001 København K.
Ud over Kenn Ladegaard Hansen kan du møde repræsentanter for to virksomheder, som vil fortælle, hvordan de arbejder og har arbejdet med deres konkrete udfordringer for
den interne kommunikation. Tommy Møller Jensen, mangeårig Retail Training Manager hos Q8, og Gorm Laugesen,
Head of Business Development i PFA, vil fortælle, hvordan
de arbejder med præsentationer i deres interne kommunikation, og hvilke konkrete fordele præsentationerne har tilført
deres virksomheder.

Vel mødt!
Venlig hilsen
Gyldendal Business

PROGRAM
15.30-16:	Ankomst og registrering.
16.00:	Seniorredaktør Erlend Thorvardarson byder velkommen
til Gyldendal.
16.05:	Kenn Ladegaard Hansen fortæller om de tre største udfordringer for intern kommunikation –
og kommer med løsningsforslag.
16.40:	Tommy Møller Jensen i samtale
med Kenn Ladegaard Hansen
om Q8’s omfangsrige træning i
personlig gennemslagskraft som
en del af organisationens lederuddannelse.
16.55:	Gorm Laugesen i samtale med
Kenn Ladegaard Hansen om
PFA’s arbejde med lederkom
munikationen, som bl.a. foregår
gennem PowerPoints.
17.10:	Spørgsmål
17.20-ca. 18:	Et glas vin og mulighed for
at købe bogen til særpris.

Tilmelding nødvendigt
Tilmeld dig på business@gyldendal.dk med navn, evt. virksomhed og adresse. Og skriv til samme, hvis du bliver forhindret. Det er gratis, og der er et begrænset antal
pladser. Hvis du ikke dukker op efter at have meldt dig til, fakturerer vi dig for 250,- kr. efterfølgende. Så husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret.

