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Effektiv påverkan – 3 dgr 
 

 
I kurspaketet Effektiv påverkan lär du dig mer om mänskliga beteenden och hur du 
skapar förtroende med hjälp av god stilistisk förmåga och retorik. Syftet med 
kurserna i Mediaträning, som ges inom kurspaketet, är att lära dig hur du gör för att 
vara väl förberedd när du kommer i kontakt med medier, skriver pressmeddelanden 
eller kommunicerar i olika sociala medier.  
Skapa förutsättningar för effektiva möten 
Du lär dig även de grundläggande förutsättningarna för lyckade möten och vilken slags roll du har 
i egenskap av mötesledare. Vidare får du även kunskap om hur den kreativa processen fungerar 
och vilka metoder du kan använda för att engagera deltagare.  

  
Kurser som ingår: 

• Mediaträning steg 1 
• Mediaträning steg 2 
• Effektiv kommunikation 

 
Alla kurser kan även köpas var för sig. 
 
	

Mediaträning steg 1 

 
 
Målgrupp: Rätt som det är händer det: Det är lätt att hamna i underläge när media knackar på 
dörren och ber om en intervju, inte minst om det åker upp en kamera framför ansiktet  Kursen i 
effektiv medieträning vänder sig till alla som på något sätt kan komma i kontakt med medier. 
 
Syfte: -Att vara väl förberedd kan betyda skillnaden mellan att vända det negativa  
till något positivt och istället förmedla en gynnsam bild som kan stärka både 
förtroende och varumärke. Hur ska man agera och vad ska man säga i 
kontakten med media? 
 
 
 

Datum se 
schema på 
hemsidan 

 
 Längd: 1 dag 
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Kursinnehåll: 
• Att vara beredd – analysera risker och förbereda strategier. 
• Övertyga och skapa förtroende – retorik och stilistik. 
• Psykologi – Mänskliga beteenden och vad de förmedlar. 
• Hur har andra gjort – misslyckade och lyckade exempel ur verkligheten. 
• Hur jobbar en redaktion?  
 
Genom insikter i hur journalister jobbar skapas en förståelse kring hur, vad och varför  
frågor ställs som de gör 
 

 

Mediaträning steg 2 
 
Mediaträning – En konst, teknik och ett hantverk ger verktyg för att kunna hantera 
medier bättre, övertyga och skapa förtroende, psykologi, hur hanterar jag att få upp 
en mikrofon under hakan, insikt i hur en journalist jobbar, skriva press-
meddelanden och kommunicera i sociala medier via texter och dokument. 
 
Målgrupp: Rätt som det är händer det: Det är lätt att hamna i underläge när media knackar på 
dörren och ber om en intervju, inte minst om det åker upp en kamera framför ansiktet  Kursen i 
effektiv medieträning vänder sig till alla som på något sätt kan komma i kontakt med medier. 
 
Syfte: Att vara väl förberedd kan betyda skillnaden mellan att vända det negativa till något 
positivt och istället förmedla en gynnsam bild som kan stärka både förtroende och varumärke. 
Hur ska man agera och vad ska man säga i kontakten med media? 
 
 
Kursinnehåll: 
• Praktiska övningar: Vad ska man säga och hur ska man agera när man får en mikrofon  
eller kamera framför ansiktet 
• Genom bland annat kameraövningar förbereder du dig och skaffar vana innan det händer. 
• Att kommunicera genom olika medier. Pressmeddelanden, facebook och sociala medier 
 
 
Schemakurs: Fika och lunch ingår i samtliga kurser. Inventering och diplom ingår  
också i samtliga kurser 
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Effektiv kommunikation 
 
Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till personer som i sitt arbete har som uppgift att leda 
olika typen av möten 
 
Syfte: Ger dig kunskap och verktyg som hjälper dig att planera och genomföra dina möten med 
ökad professionalitet och framgång 
 
Hur: Workshop kombinerar teori och praktiska övningar 
 
Kursinnehåll: 
Det här är en utbildning som står på två ben.  
 
Effektiv kommunikation och kreativitet – nödvändiga ingredienser för att nå  
framgång med ett möteskoncept. 
 
Förmågan att leda ett möte effektivt är en grundläggande kompetens som  
omfattar alla mötestyper och riktar sig till alla mötesledare.  
 
Vi utreder vilka de grundläggande förutsättningarna är och vilken roll och vilka  
möjligheter du har som mötesledare. 
Förmågan att utveckla effektiv kommunikation handlar om förståelse för hur  
den kreativa processen fungerar. Att på ett genomtänkt användande av metoden  
kan få deltagarna att medverka på bästa sätt

	

	

WordPress specialist paketet 19.985 kr / 3 dagar 

Ord pris: 21.985 kr för enstaka kurser / 3 dagar 

 

Fika och lunch ingår i samtliga kurser.  
Kursmaterial och diplom ingår också i samtliga kurser 

Alla priser exklusive moms 

Anmäl dig direkt på hemsidan och du har 5% rabatt 
 

Alla kurser kan även skräddarsys för just ert företags behov och önskemål 
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