Esiintymisvalmennus
toimiston ammattilaisille
27.9.2018, Oulu

.

Esitteletkö raportteja tai organisaatiotasi?
Vastaanotatko asiakkaita tai vieraita?
Emännöitkö tai oletko isäntänä
vierailuryhmille?
Tule kehittämään ja vahvistamaan
osaamistasi POHTOn Esiintymisvalmennus -kurssille!

Kurssilla saat lisää valmiuksia ja
näkökulmaa työelämän moninaisiin
esiintymistilanteisiin.
Taitosi kehittyvät luennon,
harjoituksien, pienryhmätyöskentelyn
ja omatoimisten pohdintojesi
avustuksella.

Esiintymisvalmennus toimiston ammattilaisille
To 27.9.2018, Oulu
Kurssi soveltuu esiintymistaitoa työssään tarvitseville sihteereille,
assistenteille sekä muille toimistotyön ammattilaisille.
Kouluttajana viestintäpäällikkö Teija Kettunen, Lehto Group.
Teija on kokenut viestinnän ammattilainen, jonka 18 vuoden kokemus kumpuaa pääosin
suomalaisen teollisuuden parista. Parhaillaan hän toimii rakennus- ja kiinteistökonserni
Lehto Groupin viestintäpäällikkönä.

Torstai 27.9.

08.30-

Aamukahvi

09.00 –

Tervetuloa Esiintymisvalmennukseen
Tiina Vikström, POHTO Oy

Hyvän esiintymisen ABC
Valmistautuminen johtaa onnistumiseen
Kehon kieli/sanaton viestintä
Esiintymisjännityksen taklaaminen
Varmuutta esiintymistilanteisiin
Yllättävien tilanteiden hallinta
Tunnista omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi esiintyjänä
Kurssipäivän päätös
-

16.00

Tarjoilut 27.9.

08.30-09.00 Aamukahvi tarjolla koulutustilassa
11.30-11.45 Lounas tarjolla ravintola Ruffissa
14.00-14.30 Päiväkahvi tarjolla ravintola Ruffissa

Koulutuspaikka
POHTO Oy, Vellamontie 12, Oulu
www.pohto.fi
Osallistumismaksu
Hinta 420 € sisältää opetuksen, materiaalin
ja ohjelmassa mainitut ruokailut.
Hintaan lisätään voimassa oleva alv.
Osallistumismaksu laskutetaan
vahvistuksen yhteydessä.
Kysy tarjous, jos yrityksestäsi on tulossa
enemmän kuin 3 osallistujaa –
tiina.vikstrom@pohto.fi
Lisätiedot
Tiina Vikström
puh. 050 570 9705
s-posti: tiina.vikstrom@pohto.fi
Poissa 22.6.-31.7.

Ilmoittautuminen
12.9.2018 mennessä puh. 010 8434 520,
s-posti: asiakaspalvelu@pohto.fi tai
www.pohto.fi

Yöpyminen POHTOssa
Majoituksen voit varata ilmoittautuessasi
nettisivuillamme tai sähköpostilla
luotsi@pohto.fi ja puhelimella numerosta
010 8434 500.
Hinnat sisältävät aamiaisen
1 hh 84,50 e / vrk, sis. aamiaisen ja alv:n
2 hh 98 e / vrk / hlö, sis. aamiaisen ja alv:n
Majoitusvarausten muutoksista ja
peruutuksista tulee ilmoittaa Kortteerihotelliin mielellään vuorokausi ennen
saapumista klo 16.00 mennessä, puh.
010 8434 500 tai s-posti luotsi@pohto.fi.
Peruuttamatta jätetyistä varauksista
veloitamme yhden vuorokauden
huonehinnan.
Lisätietoja löydät www.pohto.fi -sivuiltamme ja ajo-ohjeen www.pohto.fi /
Toimipisteet.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta
50%. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista
ei maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

asiakaspalvelu@pohto.fi - www.pohto.fi
puhelin: 010 843 4500

