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»Troværdighed. Tal godt for dig!« er en bog om mundtlig formidling for alle, der vil være bedre til at
kommunikere klart og overbevisende. I bogen kombineres retorikkens idealer og teorier med konkrete råd om
alle faser af arbejdet med mundtlig formidling: at få ideer og strukturere den at formulere sig levende, klart og
overbevisende at bruge et manuskript uden at være bundet af det at bruge kropssprog og stemme effektivt.
Retorikken - læren om at kommunikere godt - er et af verdens ældste dannelsesfag.
Men tankerne er højaktuelle og spiller en rolle for både professionelle formidlere og alle, der bare vil blive
bedre til at kommunike i hverdagen.
Københavnsvej 261, 1. Dyder som ansvarlighed, troværdighed. Som eksklusiv importør/distributør af
Herôme produkter i Danmark har vi valgt at sætte priserne på en række af vores populære produkter ned i
vores webshop og. 4000 Roskilde. VikarVagten er et vikarbureau, der sætter en ære i det rette match mellem
kunde og vikar. BACH drives af erfarne og specialiserede advokater, hvor faglighed, indsigt og
tilgængelighed er en selvfølge. 4000 Roskilde. Mange af jer spørger ind til penge, hvordan man kan tjene
lette og hurtige penge og det tænkte jeg lige at.
21 27 16 53 tfn@lft-properties. RENEE er din totalleverandør med alt tilrengøring: udstyr, papir,
rengøringsmidler og -maskiner. Hvem er vi. Hey bloggen. Hvem er vi. Tlf. Et køkken er til for at blive

brugt. Vi tilbyder personlig, og kompetent rådgivning. BestTellers er Danmarks førende scene for
professionel historiefortælling. Vores formål er at levere individuelt tilpassede vikarløsninger til den danske
sundhedssektor. Nielsen +45 20 90 70 00 Frederik Nielsens Eftf. Vi præsenterer gribende, tankevækkende og
altid underholdende fortælleshows med de Med retorik kan du opnå indflydelse og gennemslagskraft.
Sponsoreret – Indeholder reklame links. Vi har hjulpet kunder med at overbevise siden 2001.

