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Esiintymistaidon valmennuksen hinta 2 200 € + alv 24%.
Laskutamme valmennuksen kahdessa erässä: ilmoittautuessasi ja valmennuksen yhteydessä.

Hinta ei sisällä majoitus-, kuljetus- ja tarjoilukustannuksia.

ESIINTYMISTAIDON VALMENNUS

KÄYTÄNNÖN VALMENNUSTA OMAAN TYÖHÖSI LIITTYEN

Valmennus perustuu teke  miseen ja siihen liitettyyn palautteeseen, 
ei teori oihin tai ihanteisiin. Valmennuksessa ei videoida esityksiä eikä 
perusteta palautetta toissijaisiin seikkoihin, kuten ulkonäköön. 

Ennen valmennusta kukin osallistuja valmistelee valmennuksessa esitet-
tävän esityksen valmentajalta tulevien ohjeiden perusteella. Keski tymme 
viestin peril lemenoon ja haluttujen tunne tilojen synnyttämiseen,  
joten osallistuja saa juuri  omaan työhön liittyviä vinkkejä hyvän esityksen  
rakentamiseen ja esittämiseen.

KENELLE:

• Jokaiselle työelämässä esiintymistaitoa tarvitsevalle 

•  Rajoitettu osallistujajoukko: Valmennusryhmän  
koko on rajattu kahdeksaan valmennettavaan.  
Siten varmistamme henkilökohtaisen valmennuksen.

Valmennus on 1,5 päivän mittainen ja se pidetään pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella (n. 1-2 h ajomatkan päässä Helsingistä).  
Valmentajina toimivat Marc Moberg ja Jonna Grönbärj.

”Odotin konkreettisia eväitä arkeen ja niitä sain. Valmistautumisen 
merkitys herätti myös analysoimaan omaa toimintaa arjessa.”

”Erittäin inspiroivat kaksi päivää. Paljon boostia normaaliin arkeen. 
Hauskanpidon ohessa keskityttiin hiomaan kaikista keskeisintä asiaa 
esiintymiseen liittyen. Erittäin arvokkaat kaksi päivää, olen erittäin 
tyytyväinen koulutukseen.”

”... Pidän erityisen paljon siitä, miten tekemistä mietitään aina tavoit-
teista käsin, tästä voi ottaa oppia niin monessa muussakin asiassa 
kun pelkästään työelämässä. Valmennukset ovat todella selkeitä, ja 
niissä saatuja oppeja on helppo viedä käytäntöön kun liikkeelle lähde-
tään perustekemisestä ja sen muutoksesta...”

SEURAAVAT VALMENNUKSEMME:

24.-25.5. / Marc
6.-7.9. / Marc
11.-12.10. / Jonna
8.-9.11. / Marc

Ilmoittaudu mukaan!

Sinua auttaa oma yhteyshenkilösi Trainers’ Housella  
tai valmennusohjelman tuotepäällikkö

Sissi Moberg
sissi.moberg@trainershouse.fi
050 376 1128

Esiintymistaidon Valmennus on osa nykypäivän  
ammattilaisen perusvalmentautumista.

Jokaisen ammattilaisen työhön kuuluvat erilaiset  
vaikuttavat kohtaamiset ja tavoitteellinen viestintä. 

Esiintymistaidon Valmennukseen osallistuja  voi olla johtaja, esimies, asiantuntija tai myyjä, jonka  
työn tulokset riippuvat pitkälti muiden ihmisten kyvystä tai halusta suoriutua heille annetuista tehtävistä.

NPS = 81



Hinnat eivät sisällä majoitus-, kuljetus- ja  

tarjoilukustannuksia.

Koska osallistujien joukko on rajattu, ilmoittautuminen 

on sitova. Mikäli perut osallistumisesi, ilmoittautumisen 

yhteydessä laskutettua maksua ei palauteta.

Mikäli peruuntuneen henkilön tilalle tulee samasta 

yrityksestä toinen osallistuja, peruutuskustannuksia  

ei tule.  Osallistuminen, joka jää peruuttamatta tai  

peruutetaan alle 30 pv ennen valmennusohjelman  

alkamista veloitetaan täysimääräisenä. 

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

KYLLÄ, LÄHDEN MUKAAN!
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Vahvistan osallistumiseni:

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Yritys

Palauta vahvistus valmennusohjelman tuotepäällikölle  
katariina.rissanen@trainershouse.fi tai omalle  
Trainers’ Housen yhteyshenkilöllesi.

”Valmennus ylitti odotukseni. Olen käynyt aiemmin ”esiin-
tymistaidon” -valmennuksia, joissa on liialti keskitytty 
itse esiintymiseen. Tässä valmennuksessa keskityttiin 
tärkeimpään, eli sanoman perille saattamiseen. Sain 
paljon uusia työkaluja itseni kehittämiseen vaikutta-
mistilanteissa..”

”Odotin ”poikkeavaa” valmennusta ja todellista apua 
esiintymisen haasteisiin. Odotukset täyttyivät! Hienointa 
on ollut tämän viikon aikana huomata, että valmennuk-
sesta todella tarttui asioita mukaan ja oma tekeminen 
on jo muuttunut. Innostuminen ei hyytynyt valmennuk-
sen jälkeiseen viikonloppuun. :)”

”Hyvä coachaava valmennus, joista sai eväitä eteenpäin. 
Mainio rento, mutta asiantunteva valmennuksen veto ja 
sait meidät hyvin mukaan kohtuullisen erilaisista lähtö-
kohdista huolimatta.”

”Olin todella positiivisesti yllättänyt. Valmennus oli käy-
tännön läheinen ja auttaa minua hiomaan viestiäni 
päättäjille. Se työ, minkä teimme to-pe, on siirrettävissä 
tuleviin vaikuttajatapaamisiin. Olen erittäin tyytyväi-
nen, että olin valmistanut esityksen, jota aioin käyt-
tää tulevaisuudessa ja että työstimme siitä yhdessä 
paljon paremman!”

”Tuleviin erilaisiin esiintymistilanteisiin 
osaan valmistautua huomattavasti pa-
remmin. Jo yksistään tällä pääsen sel-
keästi parempiin tuloksiin. Lisäksi tiedos-
sani on nyt asioita, joihin osaan kiinnittää 
huomiota itse esiintymisen aikana.”
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