
Impact Communicator 3

Et kursus over 6 moduler 
for high-performere 

Kurset

Værdsæt forskelligheden

Dette kursus er på et relativt avan
ceret niveau.

Det er som musikeren, der ved at 
spille på hver tangent med præcis den 
rigtige kraft, skaber den afgørende 
forskel mellem godt og forbløffende. 
Det handler om at arbejde med kon
traster, at have den trænede, øgede 
opmærksomhed og erfaring til at 
udføre, improvisere og gøre det, der 
er nødvendigt for at opnå en ekstra
ordinær og mindeværdig impact.

Udforsk håndværket

Kommunikation er et komplekst, 
omfattende håndværk. For at be
herske det fuldt ud, skal du bevæge 
dig langt ud over rent personlige ud
fordringer, som for eksempel at være 
nervøs eller ikke være opmærksom 
på, hvordan dit kropssprog eller din 
stemmeføring påvirker dine tilhørere.

Du er nødt til at være mere subtil, at 
være mere bevidst om de bittesmå 
detaljer, der resonerer og virkelig 
 betyder noget, at orkestrere detal
jerne og nuancerne, der er afgørende 
for at opnå præcis den impact, du 
ønsker.

Det er de små ting, der betyder noget 
– din stemmes tone og klangfarve, 
de små pauser, der får lytterne til at 
holde vejret, det blik du kaster, måden 
du fryser en bevægelse for at opnå en 
særlig effekt.

Optræd for dit publikum

Impact Communicator 3kurset 
 fokuserer på storytelling, impro
visation og at værdsætte de sarte 
berøringer af din egen tone, når du 
„optræder“ for dit publikum.

Målet er at fremhæve din særlige, 
personlige og autentiske impact 
kommunikation og at opnå et magne
tisk nærvær, der giver dit publikum 
en følelse af magi; den uhåndgribelige 
„wow“effekt. Impact består af alt – 
og påvirker hjerte, sind og sjæl hos dit 
publikum.



Inspirér gennem 
 fortællinger
Lær hemmelighederne bag fængs
lende, inspirerende historiefortælling.

Sæt din fantasi fri
Improvisér  slip din plan og gør, hvad 
der betyder noget i øjeblikket.

Fyr op
Fyr op under din egen motivation og 
personlige passion  og inspirér dit 
publikum.

Lad øjnene stråle
Strål med din egen energi, og anvend 
den til at stimulere dit publikum.

Udtryk din originalitet
Opdag og behersk din unikke 
autentiskestemmeogfinddet,der
er specielt og særligt ved dig som 
formidler. Find dit unikke udtryk, der 
hvor din impact er original.

Gør et uforglemmeligt 
indtryk
Lær at skille dig ud og efterlade 
et indtryk som en tatovering på 
 publikum.
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Strål og giv resonans 
med fuld styrke og impact 

Hvad du får ud af kurset

• En bred vifte af tangenter og værktøjer at trække 
på, når du kommunikerer

• Evnen til at inspirere andre gennem din 
kommunikation, selv i vanskelige situationer

• Et mere personligt, intenst nærvær i alt, hvad du 
gør. Kommunikation er overalt

Hvad din organisation får

• En stærk formidler, hvis budskaber bliver 
bemærket og husket

• En entusiastisk formidler, der engagerer og 
inspirerer andre mennesker

• En kommunikator, der er i stand til at omdanne 
tungt, faktabaseret materiale til livlige og 
inspirerende præsentationer

• En fængslende historiefortæller, omhyggeligt 
opmærksom på vigtigheden af personlig 
autenticitet i en troværdig beretning

Vælg fuldt program eller enkelt-kurser
Du kan tilmelde dig de individuelle Impact Communicator
kurser (IC1, IC2 og IC3) separat – eller det fulde Impact 
Communicator Program, og dermed opnå en betydelig 
rabat.

Certificering
ForatfådenformelleImpactCommunicatorCertification
skaldutilmeldedigetstand-alonecertificeringsmoduli
slutningen af Impact Communicator 3kurset.



At arbejde med personlig kommunikation er magtfuldt – og 
nogle af de mest grundlæggende, stærke menneskelige 
følelser er involveret.

Men det er ikke noget, som du skal bekymre dig om her. 
Dette er ikke et kanindræber eller hjernevriderkursus, 
og der er absolut ingen negativitet eller kritik.

Ingen fancy teorier her, bare dig „i rampelyset“, hvor du 
 bliver opmuntret, inspireret, får energi og bliver skubbet – 
alt i Roxana's sikre erfarne hænder.

Impact Communicator kurser fokuserer på dig som et unikt 
individ med personlige ressourcer, som kan aktiveres og 
tilføres energi. Roxana Kia anvender en positiv, anerken
dende, støttende tilgang hele vejen igennem. Hun arbejder 
kun med dine styrker og forstærker de bedste sider af dine 
evner.

Der er ikke mere end otte til ti personer på hvert Impact 
Communicator kursus, og vi gør alt for at sikre et trygt 
 miljø, der opmuntrer og hjælper dig med at betræde nye 
veje mod personlig autenticitet.

Stemningen og tonen er let og uformel, uden kritik, for 
derved at styre uden om den naturlige usikkerhed og det 
værste forventningspres.

Sikkerhed og forsikring



»Som professionel foredragsholder er det en stor  for nøjelse 
og meget indsigtsfuldt at følge Roxanas kursus. Det er 

klart med at til at forløse et indre potentiale, som man nok 
 fornemmer er der, men som jeg personligt ikke for alvor 

kunne udtrykke, før jeg via Roxana arbejdede mere intenst 
med det.

Roxana har en ganske særlig evne til at se, hvad der er 
 specielt ved én, og hvor ens barrierer ligger, og på den mest 

tillidsfulde og klare måde få ens skjulte kræfter frem.«

Emilia van Hauen 
foredragsholder



Om Roxana Kia 

Roxana Kia er transformation. Hun er en af Skandinaviens 
førende eksperter i at fremelske evnen hos den enkel

te til at opnå ekstraordinær impact. Roxana er kendt for 
at udvikle, pleje og orkestrere exceptionelle ledelses og 

kommunikationsevner hos hver enkelt leder og i hele 
 ledelsesteams. Det sker med afsæt i hendes baggrund 

som professionel skuespiller og 20 års international 
 erfaring med at træne og transformere highperformers.



Impact Communicator 3 
Moduler og datoer:

M1: 06. februar 2020 
M2: 26. februar 2020  

M3:  01. april 2020
M4: 22. april 2020  

M5: 14. maj 2020
M6: 15. juni 2020

Alle kursusdage kl. 9.30 – 17.30

Pris
Kursuspris er DKK 34.700 ekskl. moms.

Betaling kan ske i én eller to rater  efter aftale.
Faktura fremsendes ved tilmelding. 

Ved afbud senere end 14 dage inden kursusstart, 
tilbagebetales det fulde beløb fratrukket et gebyr på DKK 3.500.

Prisen inkluderer frokost og pauselækkerier alle dage.

Praktisk information
Der vil være højst 8 deltagere.

Kurset holdes normalt på dansk, men kan også bookes  
som en intern virksomhedssession på engelsk eller svensk.

Der kan tages særlige diæthensyn (i et vist omfang). Giv os gerne besked i god tid.
Alle Roxanas kurser har en generel politik om at være mobilog internetfri for at sikre  

et højt niveau af fokus og engagement samt de bedst mulige resultater.

Vi foreslår afslappet påklædning, som du bevæger dig godt i,  
og som du kan lide at have på, når du står på scenen. 

Kursussted
Kurset afholdes på:

Krudttønden, Serridslevvej 2, 2100 København Ø

Mere information og tilmelding
Roxanas PA, Malene Therese Kabell,  

står klar til at svare på alle spørgsmål og hjælpe dig med booking. 
Du kan kontakte hende via email malene@roxanakia.dk eller ring +45 53 88 08 09.

Læs mere på 
www.roxanakia.com


