Pressemeddelelse
Ny bog fortæller alt, hvad du behøver at vide
om storytelling, og hvorfor det virker
Kunsten at tale så alle lytter giver den overraskende sandhed bag gode
præsentationer, foredrag og oplæg. Det handler om storytelling – eller
fortælleteknik – der kan tænde lyset i publikums øjne, og som giver
afsenderen større gennemslagskraft og troværdighed.
Statsminister Mette Frederiksen, iværksætter Jeser Buch og sanger Niels Hausgaard er
danske eksempler på folk, der formår at fortælle historier, vi gribes af, og som hænger ved
i vores bevidsthed. Hvad er det, de kan, som vi andre kan have svært ved? Det forklarer
Nina Vinther Andersen i bogen Kunsten at tale så alle lytter – og hun afslører ikke mindst,
hvordan vi alle kan lære det.

»

Det handler i høj grad om at sætte sig selv i spil. Man skal tale fra både hjertet og hjernen.
Og så drejer det sig om at bygge sine præsentationer, oplæg og foredrag op ved hjælp af
den fortælleteknik, vi kender fra fortællinger og eventyr. Det gælder uanset, om du skal
præsentere et kvartalsregnskab eller overbevise medarbejdere og kolleger om at gå i en ny
retning,« fortæller Nina Vinther Andersen.
Gennem videnskabelig forskning i adfærdsøkonomi, neurovidenskab, psykologi, journali
stisk metode og ikke mindst storytelling hjælper bogen sin læser til holde oplæg og
præsentationer, som folk gider lytte til, og til at lede et møde, uden at deltagerne mister
opmærksomheden undervejs.
Bogen giver et robust grundlag for, hvad der virker og ikke virker, når man tager ordet, og den
er fuld af konkrete eksempler og praktiske øvelser.
Nina Vinther Andersen er uddannet journalist og cand.scient.pol. Hun er trænet i public
speaking og storytelling i USA. Gennem sit kursus- og kommunikationsfirma har hun lært
hundredvis af ledere og medarbejdere hemmeligheden bag effektiv fortælleteknik.
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