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TTaallaa  ssoomm  eenn  gguudd!!  
--  eenn  uuttbbiillddnniinngg  mmeedd  AAnnddrreeaass  KKuullllbbeerrgg  

 
Föreställ dig att du känner dig trygg i en talarsituation och kan tala så att din publik verkligen ser 
dig, lyssnar av, känner in och minns dig! Om du någon gång har känt dig mer nervös än du velat, 
om du någon gång har önskat att du kunde inspirera mer eller om du någon gång sett tillbaks och 
funderat på hur du kunde gjort dig mer hörd, gjort större intryck och påverkat starkare, då är den 
här utbildningen för dig!  
 
Du lär dig tekniker, metoder och tankesätt för att engagera och påverka. Efter kursen känner du 
dig trygg i din roll som talare, oavsett om det är på din dotters bröllop med 100 gäster, på en 
presentation för en potentiell storkund eller kanske inom det egna företaget där du ska övertyga 
en styrelse eller motivera medarbetare och anställda.  
 
Omfattning 
En till två heldagar 
 
Dag 1 handlar om din trygghet som talare och den inledande förmågan att skapa engagemang, 
både hos dig själv och hos din publik. Du får en grundläggande trygghet som talare  
Dag 2 vidareutvecklar din förmåga att inspirera och påverka din publik. Här får du bl.a. ta del av 
ett flertal väldigt kraftfulla tekniker som du som talare kan använda för att ta med din publik dit 
du vill. Oavsett om detta är att skratta åt berättelser, tycka om din projektidé eller älska ditt 
budskap.  
 
”Vad det gäller dig så tycker jag att du exemplifierar bra det du säger, genom ditt personliga sätt, 
hur mycket möjligheter vi faktiskt har att se händelser och situationer från ett mer konstruktivt 
perspektiv.”  
Jag har aldrig varit på en utbildning där jag varit så fokuserad och där alla kursdeltagare har varit 
med på banan hela tiden. Visst var vi alla motiverade, men det var också Andreas förtjänst att vi höll 
uppe motivationen hela tiden.  
”Inspirerande. Kunnig. Mycket humor. Av alla jag lyssnat på genom åren tillhör du utan tvekan topp 
5-listan.”  

 
Om Andreas Kullberg: Andreas Kullberg, certifierad 
Society of NLP Trainer och coach med en examen i 
projektledning, har genomfört 1000-tals coachsamtal och 
en väldig massa föredrag. Han har coachat allt från 
olympiska idrottare, världsmästare och fotbollsproffs till 
chefer och arbetsledare till arbetssökande 
småbarnsföräldrar och barn och ungdomar. Andreas har 
haft en serie kallad ”Livstips” i P4 Radio Värmland och 
har själv utbildats av världens främsta coacher, bl.a. 
Richard Bandler och Anthony Robbins. 
 


