Antoni Lacinai
Kommunicera på topp i varje möte

Föreläser om:
Kommunikationen i ledarskap,
försäljning, mål, motivation och
bemötande
Föreläsningsrubriker:
- Missförstå mig fel: 12 sanningar om
kommunikation som alla bör veta
- Effektiva möten: digitalt eller analogt
- Framgångsrika kundmöten och
kundbemötande
- Mål. Sätt dem. Nå dem. Ha kul på
vägen
- Konsten att läsa kroppsspråk
- Så får du bättre möten på mässa
Språk: Svenska, Engelska
Hemort: Sölversborg

Hemort:
KontaktaStockholm
oss för:
- Kostnadsfri rådgivning
- Offert
- Talarens tillgänglighet

Antoni Lacinai är en av Sveriges främsta kommunikationsföreläsare
med fokus på hur vi presterar på topp i möten med andra. Antoni
är också författare och krönikör, och har givit ut åtta böcker om
kommunikation och motivation.
Kommunikation mellan människor är så grundläggande att vi ibland
glömmer att det är en färdighet som går att bygga upp. I en alltmer
digital värld är det viktigare än någonsin att vi förstår framgångsfaktorerna för hur vi lättare och snabbare når våra mål med hjälp en
god kommunikation.
Här är några punkter från tre av Antonis föreläsningar:
Missförstå mig fel - 12 sanningar om kommunikation
• Vilka nycklar/principer eller sanningar finns det som gör att
vi kan bli bättre på att leda, sälja och samarbeta?
• Hur kan du använda dem i ditt yrke?
• Vilka fallgropar finns det och hur hanterar vi dem?
Effektiva möten – digitalt eller analogt
• Vilka konkreta tips kan du som leder möten få i dina
förberedelser och utförande?
• Hur leder du möten som ger både energi och effektivitet?
• Vilka konkreta tips hjälper dig att leda möten på distans?
Mål! Sätt dem. Nå dem. Ha kul på vägen.
• Vad är det för skillnad på mål och mål? Och varför spelar det
roll?
• Hur sätter ni mål som får er att prestera på topp?
• Vad kan ni göra för att öka motivationen?

”Tusen tack Antoni. Dina snabba tips inom möteskommunikation
skapade en väldigt internationell känsla och deltagarna inte bara
lyssnade intresserat utan började praktisera tipsen omedelbart. Din
medverkan förgyllde, förhöjde och inspirerade hela inramningen på
vårt event”
Marie Norgren, Projektledare, Action Fairs

Antoni Lacinai bokas hos Talargruppen på 08-720 10 00
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