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Mange vigtige budskaber forsvinder i Bermudatrekanten mellem overfyldte punktopstillede slides,
oplægsholdere med bogstaver i ansigtet og publikum. Det koster ufattelige ressourcer hver dag i alle

virksomheder. "Tænd" giver konkrete råd til bedre præsentationer.

Du har sikkert også været til et oplæg, hvor oplægsholderen læser højt fra sin PowerPoint-slide! Og som så
mange andre har du sikkert også forsøgt at dele din opmærksomhed mellem oplægsholder og slide. Hvis man
spørger Kenn Ladegaard Hansen, kunne langt de fleste oplægsholdere med træning og enkle greb gøre deres
præsentationer langt bedre. Det går nemlig ret dårligt med præsentationer rundt om i landet, og det koster

millioner af kroner i tabt arbejdsfortjeneste og ineffektivitet.

Tænd - Præsentationsteknik og PowerPoint i verdensklasse giver indsigt og oplæg til at træne og forbedre sin
præsentationsteknik. Bogen indeholder konkrete eksempler og cases og gennemgår, hvordan man skaber en
rød tråd, målretter præsentationen til modtageren, opbygger troværdighed, bekæmper nervøsitet, præsenterer

med et overbevisende kropssprog og ikke mindst laver slides i verdensklasse.
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