Konsten att berätta din historia – digital grundkurs. Två delar. 31 maj och 3 juni. Kl 10-12.
Med berättandets kraft kan vi levandegöra våra
verksamheter.
Genom berättande kan vi nå kunder/gäster på ett sätt som berör och som
ger ett mervärde som kan vara avgörande i konkurrensen.
Under kursen fördjupar vi oss i: När, var, hur och varför kan din historia
komma till nytta i din verksamhet? Vilka historier kan vara intressanta att
lyfta fram? Hur kan historien berättas för att bli en bra berättelse?
Vilka knep och tekniker finns? Hur låter DITT sätt att berätta? DIN röst?
Den digitala kursvarianten är uppdelad i två närliggande tvåtimmarspass.
Kursen varvar inspiration, konkreta exempel, berättarknep och praktiskt
berättande där du får styrkefokuserad respons från kursledaren. Mellan
kurstillfällena får du en ”hemuppgift” som tar ca 30 minuter att göra.
Vi använder oss av den digitala plattformen ”Microsoft Teams”. Du ansluter
genom din dator, läsplatta eller smartphone via en klickbar länk.
Linda Forss är själv företagare och har erfarenheter från affärsdrivet arbete
med bland annat berättande i fokus. Hon har bred praktisk teoretisk kunskap
inom områden som turism, matproduktion, hållbarhet, kultur, teknik och
landsbygdsutveckling. Mer info hittar du på www.forsslivs.se
Välkommen att lära dig mer om konsten att berätta din historia – både i
kursform (grund- och fördjupning) och som enskild rådgivning där du får
praktiska tips och råd direkt kopplat till dig och din verksamhets behov och
förutsättningar.

DATUM & TID
MÅN 31 MAJ KL 10-12 DEL 1
TORS 3 JUNI KL 10-12 DEL 2
PLATS: VI TRÄFFAS DIGITALT VIA
”MICROSOFT TEAMS” – LÄNK
SKICKAS FRÅN KURSLEDAREN
MAX 8 DELTAGARE

ANMÄLAN OCH FRÅGOR OM
KURSEN

Anmäl dig direkt till kursledaren
via epost till linda@forsslivs.se
eller telefon till 073-2910018
senast den 11 maj
KOSTNAD

500:- + moms.
ARRANGÖR

Linda Forss 073-291 00 18
Länsstyrelsen Jämtlands län.
Kontakt: Eva Jonsson
telefon 010-225 33 55.

