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Annan Information
Så när du talar vill du göra det lätt för dem att uppmärksamma. I de flesta fall är den djupt
rotad från tidig barndom. Han har skrivits för många stora publikationer, som Forbes och
Entrepreneur. Om du har ditt sinne om att jag vill vara bra, kommer du att hålla dig inåtriktad.
Kom ihåg att några av dagens värsta tal är ofta de som är monotona och repeterade snarare än
de som kommer från hjärtat och fulla av känslor. Att ha ett korrekt kroppsspråk gör att du ser
mer självsäker och skickar lätt ditt budskap till folket. Istället andas jämnt och lätta tillbaka i

ditt tal med lugnt förtroende. Var god försök igen. E-postadress Jag vill gärna ha gratis epostkurs.
Men i det inlägget över annonsen tycker jag om att hålla det väldigt personligt. Du kanske tror
att du inte har för mycket gemensamt med ett stort företag, men du gör det. Det kommer att
finnas tillfällen när fjärrkontrollen för dina bilder slutar fungera. Du kan svara på sina
specifika frågor och inte bara vad du tycker att de vill höra. Att ge en eller två berättelser
under en presentation är bunden att fånga publikens uppmärksamhet. Hon kommer också att
diskutera sätt att uppmuntra lag som kan vara ovilliga att förändra och sätt att få överhantering
ombord med en mer samarbetande designprocess. Om du presenterar för en stor publik,
kommer du självklart inte att kunna undersöka var och en av dem. Nicole Mintiens är en
marknadsförare, en framträdande publiktalare och min fiancee. Det sätt du skulle
kommunicera med en grupp på 10 personer är väldigt annorlunda än hur du skulle behöva
kommunicera till ett rum på 10 000. För att utöka vår personliga kunskap om mänsklig
erfarenhet.
Amatörer vingar det. Professionella sätter i arbetet. (för mer om övning och övning, kolla in
det här avsnittet av The Speaker Lab podcast). Oavsett om du har en stor presentation, en
viktig konferens eller ens den bästa mannen vid ett bröllop, är det här ultimata fuskarket, från
början till slut, för att ge ditt bästa tal ännu. När allt är livet är det ett konstant tillstånd av
improv. Bli inte så fast att tala om att du glömmer att träffa ditt resultat. Här är ett tips: Om du
vill märka av bloggägaren och ta det seriöst, skriv en anständig kommentar. Jag stirrar alltid på
bakväggen, eller skumma mina ögon över mina kollegor. Deras varumärke står ensam, men de
har anpassat sig genom uppgraderade mönster, omfamnade ny teknik som flyttar från utskrift
till sociala medier och anpassas till publikens behov. Att vara en bra talare kräver att du
studerar och övar alla tre.
Exakt hur går ditt bidrag till gruppen. Några av dem kan ha en egen händelse. De som vill vara
offentliga talare kan också skriva böcker eller forskningshandlingar om deras specialämne.
Särskilda tips Slutligen, låt mig ta reda på några praktiska detaljer som kan förbättra din
prestation och upplevelse. Visuera den exakta situationen för det tal du kommer att ge under
förberedelsen av det: rummets storlek (gå i förväg om möjligt), temperatur, väder och tid på
dagen, lukten, kläder av din publik, belysningen och viktigaste: visualisera minst en person du
vet kommer att vara i din publik. Om du vill tävla i det här planet, ta reda på vad som gör dig
unik och placera dig i enlighet därmed.
Om du gör det nog kan talande bli en betydande inkomstström för dig som författare. När du
verkligen investerat i ditt ämne blir ditt tal nästan lika enkelt som att bara förklara något för en
vän i en avslappnad miljö. Billig video i en dumpig utseende konferensrum fungerar mot dig.
Han skriver också mycket om dessa ämnen och har publicerat en bok och fått ett TEDx-tal om
karriäruppfyllelse, ett ämne som han ofta talar om till skolor och studenter om. Du kan inte
skicka en snap utan att först ta en bild av dig själv. Generellt är den mest effektiva
användningen av bilder att visa bilder eller videor som inte kan förmedlas i ord.
Samma princip gäller för ditt tal: från början måste du intrigera din publik. För specifika
tillfällen, som att leverera ett tal, borde du verkligen planera om innehållet i ditt tal och öva hur
man levererar dem före talets verkliga dag. De flesta av dina klasskamrater kommer att vara
uppmärksamma åtminstone de första 20 sekunderna. ta tag i deras uppmärksamhet under de
tidiga stunderna. Så ta ett pappersark och skriva om allt du kommer ihåg. Hur mycket ställning

behöver du så du är bekväm i ögonblicket. När du får dina betyg tillbaka från en konferens
arrangör, fråga var du sitter numeriskt jämfört med din målhögtalare, eller åtminstone i
jämförelse med alla högtalare (dvs var du rankad 3: e högst). Kolla in TED.com och
TEDxtalks.ted.com Några exempel på videor som hjälper dig att bli en bättre talare. Det är inte
lätt att leverera en presentation som strider mot normen och överraskar människor med något
speciellt. För att du ska hämta alla andra saker genom att göra det så många gånger. Rädsla för
offentligt talande Foto: pexel.com Vad är din största rädsla.
Även om din publik kan vara 100 personer, fokusera på ett vänligt ansikte åt gången och prata
med den personen som om han eller hon är den enda i rummet. Låt oss hoppas att den här
meditativa, överdådiga dokumentären aldrig lämnar Netflix stränder. Vad är ditt mål med den
här FaceBook-annonskampanjen. Det berättar också publiken att du tror vad du pratar om. Jag
slutade göra 10-15 samtal varje år i Tyskland. När folk bläddrar genom sin newsfeed blir det
bilden som lockar uppmärksamheten, som får dem att sluta och ta en sekund att titta längre.
Det tar mycket onödigt tryck och stressar av dig när det uppenbarligen uppstår saker. Att
kunna ge hänvisningar hjälper dig att bygga ditt nätverk, lita på mig.
Jag tycker om att studera ett publikat som kan få folk att tänka. Jag antar att den aspekt jag
skulle vilja ha mer information om skulle vara intonation, röstprojektion och retorik. Det
tvingar dig att fokusera din uppmärksamhet och vara fullt närvarande. Premiärminister
Netanyahu från Israel gav nyligen ett samtal med FN, som jag rekommenderar att du lyssnar
på eftersom han var fast, långsam och djärv. Vi älskar att sprida ordet och få människor att
plötsligt få det och vända om sina presentationer.
Denna rörelse lägger till ett dynamiskt element som gör henne mer intressant att titta på
eftersom det tvingar dina ögon att spåra henne. Nu har jag mer insikt än jag någonsin gjorde
tidigare och jag kommer tillbaka nästa år med ett nytt tillvägagångssätt. I livepresentation kan
allt hända, från mobiltelefoner som ringer till människor som skriker återkoppling från
publiken. Om du är alltför polerad kommer du över falsk eller till och med otillförlitlig. Det
liknar det gemensamma talande rådet om att "berätta för dem vad du ska berätta för dem",
men strö över det här hela talet. Om du använder bilder i presentationen använder du dem på
ett oväntat sätt. För att hitta läsare och skapa ett namn för dig själv måste du sätta dig själv där
ute. Tro det eller inte, din otillfredsställande talvanor och artikulering kan vara rotad i rädslan
för att vara centrum för uppmärksamhet och pinsamt för dig själv. Kanske betyder det att du
kanske vill hoppa över onödiga detaljer snarare än att bara hoppa framåt, förklarar North. 7.
Gör ögonkontakt med din publik. Tacka gud jag överlevde skeppsbrottet och kan leverera
detta råd till dig.
Bara gå vidare. Det finns en bra chans att publiken inte skulle ha vetat att du inte mår bra eller
att din tid har skurits eller att bilderna inte fungerade om du inte någonsin har tagit upp det.
Skönheten med meta-kommentarer är att de stöter på dig ur den förplanerade prestationen och
i samma sinn väcker de och underhåller publiken. Om du har en vana att vrida huvudet till
gest eller peka på en skärm medan du pratar genom en punkt, kommer du ofta att flytta ur det
direkta området av en lapel-mikrofon. Men att få ut det mesta av dessa inspelningar är inte så
enkelt som du kanske tror. Även om kunden gillar dig, kommer de inte att rekommendera en
talare som gjorde ett dåligt jobb. (för mer om att få remisser, kolla in den här episoden av The
Speaker Lab podcast). Bra allmänhetstolkning bygger alltid på ett bra privat tänkande. Och jag
undrade: Var rädslan för att helt tanka håller mig tillbaka från att göra bättre.

