Skratta
dig till
framgång
Kommunikationsträna med Sveriges främsta komiker
Vi är övertygade om att ditt affärsmässiga budskap når bäst fram när det förmedlas med inlevelse, utstrålning och en gnutta humor. Sveriges komikerelit
står redo att lära dig kommunicera så att folk blir engagerade.
För dig som chef

Utveckla din kommunikation med humor

Bra kommunikation är en av grundstenarna för ett
framgångsrikt företagande. Oavsett vad du jobbar
med så vill du att människor ska ta till sig det du
säger. Vi tror på skrattets förlösande förmåga som
ett verktyg för att både nå ut genom bruset och in i
människors hjärta. Det är först då du verkligen kan
påverka och förändra. Vare sig du vill sälja mer eller
få alla medarbetare att jobba åt samma håll. Den här
kursen riktar sig till alla chefer som vill lära sig mer
om konsten att kommunicera så att folk blir engagerade.
Tanken är inte att du ska börja köra stand-up i
lunchrummet. Men som Dario Fo lär ha sagt: ”När
man skrattar öppnas munnen och då kan det alltid
komma in något vett den vägen!”

Under två intensiva dagar får du utveckla dina kommunikationsfärdigheter. Vi kör ett högt tempo. Teori
varvas med praktik och självklart massor av humor.
Våra föreläsare levererar många träffsäkra och skrattretande exempel på situationer där du med all säkerhet kommer att känna igen både dig själv och dina
kollegor. I våra praktiska övningar jobbar vi utifrån
de utmaningar du har med dig från din arbetsplats.

Fokus på både försäljning och företagskultur

Vi pratar om kommunikation både utifrån ett externt perspektiv där vi sätter marknadsföring, pr,
varumärkesbyggande och försäljning i fokus. Hur
blir vi som företag framgångrika i att kommunicera
utåt vilka vi är och vad vi säljer i allt från reklam
annonser till hur vi bemöter våra kunder?
Vi ägnar lika mycket tid åt den interna kommunikationen. Hur tilltalar vi varandra på jobbet egentligen? Vad har vi för företagskultur och vilka konsekvenser får den, både för hur framgångsrika vi är
men också hur vi mår som människor?

Du får bland annat lära dig:

• hur humor kan hjälpa dig att öppna dörrar, bygga
starkare relationer och göra det svåra mer lätthanterligt.
• hur du kan bli en bättre säljare av både dig själv
och företagets produkter och tjänster.
• hur du motiverar och skapar engagemang som ger
självständiga och drivna medarbetare.
• hur du framgångrikt genomför tuffa förändringar.
• hur humor kan minska stress och få oss att må
bättre.
• hur du får dina åhörare att verkligen lyssna på
vad du säger och ta till sig ditt budskap.
• att det går utmärkt att samtala effektivt på samma
gång som man har roligt.
• hur du kan engagera en grupp människor oavsett
bakgrund och storlek på mindre än 10 sekunder, leda dem dit du vill och samtidigt få dem att
skratta.
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Våra föreläsare

Vi har satt ihop en spännande mix av Sveriges främsta
komiker tillsammans med ett antal vassa specialister från
både näringslivet och forskningsvärlden. Vilka föreläsare
du kommer att få träffa beror på vilket utbildningstillfälle
du väljer. Håll utkik efter detaljerat program på www.
roaproduktion.se. Vi kommer alltid att toppa laget.
Christopher Linnell: VD på ROA och en av våra nya
skrattsäkra komiker. Tidigare delägare i en reklambyrå.
Dan Hasson: Doktor i stresshantering, forskare vid
Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet
vid Stockholms universitet samt författare till boken
Stressa rätt!.
David Batra: En av landets populäraste komiker. Spelade en av huvudkaraktärerna i SVT’s Morgonsoffan
och gör nu föreställningar av Kvarteret Skatan.
Hasse Brontén: Polisen som sadlade om till att bli en
folkkär komiker. Du har sett honom på program som
Parlamentet och Grillad. Hasse är även flitigt engagerad som manusförfattare.
Jennica Lenning: Har arbetat som management
konsult, VD och entreprenör med innovationsprocesser i mer än 10 år med företagskultur, förändring och
motivation som specialitet.
Karin Adelsköld: Kommunikationskonsult och webb
entreprenör som bl.a. driver teknik- och prylbloggen
lillagumman.se. Debuterade som komiker 2008 och
har tidigare jobbat tio år på Sveriges Radio.
My Gross: Kvinnan som under 15 år varit med och byggt
upp butikskedjan Ordning och Reda världen över. Idag
hjälper hon företag att stärka sina varumärken genom
lyckade kundmöten.
Måns Möller: Sveriges mest anlitade komiker som alltid
lämnar publiken med magont och tårar i ögonen. Måns
har varit programledare för Extra, Extra i TV3 och är
aktuell med en ny storsatsning i TV4 till hösten.
Thomas Järvheden: Har kammat hem priset som
årets manliga komiker. Sågs senast i SVT’s fredagssatsning Grillad och med sitt egna humorprogram StåUpp.
Har även varit programledare för Victoriadagen.
Thomas Oredsson: Rutinerad i standup branschen.
Har bl.a. undervisat på Dramatiska Institutet och varit
teaterchef/VD för Örebro Länsteater i åtta år.

Kurslängd:

Två heldagar

Tid & plats:

För kurstider nära dig, se www.roaproduktion

Pris:

13.900 kr (ex. moms) per deltagare. För grupprabatter vid mer än fyra stycken från
samma företag, vänligen kontakta ROA Produktion.

Info & anmälan:

www.roaproduktion.se

Kontakt & frågor: utbildning@roaproduktion.se eller 08-400 200 10
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