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Utökad och reviderad utgåva av retorikexperten Elaine Eksvärds
Snacka snyggt!

Retorik handlar inte om konsten att tala, det handlar om konsten att
få folk att vilja lyssna på det du har att säga. Det menar Elaine

Eksvärd, en av Sveriges mest anlitade retorikexperter och föreläsare.
Och i den här boken, som är en utökad och reviderad utgåva av

hennes bästsäljande bok Snacka snyggt, får du lära dig hur du når dit.

Får du handsvett bara du tänker på att hålla tal? Får du inte riktigt till
det på presentationerna på jobbet? Eller vill du helt enkelt bara bli
ännu grymmare på att tala inför människor och få folk att lyssna på
det du har att säga? Med grund i den moderna retoriken guidar

Elaine Eksvärd dig till hur du blir den bästa retoriska versionen av
dig själv. Oavsett om du ska hålla tal på ett bröllop, hålla en

presentation på jobbet, löneförhandla eller ge kritik på ett snyggt sätt.



Retorik är så mycket större än att bara stå inför en stor publik och
hålla ett anförande. Enligt Elaine handlar det om hur du i din vardag
kan hitta en mall som hjälper dig att vara dig själv i situationer där
du behöver föra fram ett budskap, oavsett om det är inför en person

eller 200 personer.

I Snacka snyggt lär Elaine dig bland annat fem steg till att få
lyssnarens uppmärksamhet, hur du får folk att gilla dig på tre

minuter, konversationsteknik, argumentationsteknik, det senaste
inom bloggretorik, presentationsteknik med wow-känsla, och hur du
räddar situationen när något går fel. Dessutom tre helt nya kapitel om
hur du talar med olika personlighetstyper, mentala retoriska platser

och om tal som folk vill lyssna på.

Snacka snyggt är den givna guiden till hur du tar retoriken från
talarstolen till din vardag och får folk att vilja lyssna till det du har

att säga.
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