HISTORIE
FORTELLING
[Støtt, 13. – 14.mars]

ALLE KAN FORTELLE
Mennesker har kommunisert med hverandre
gjennom fortelling siden vi bodde i huler og satt
rundt bålet og utvekslet historier. Vi starter som
små barn med å lytte til og fortelle historier og
fortsetter med det resten av livet. Men selv om vi
forteller hele tiden, er vi ofte ikke bevisste på at vi
gjør det. Vi kan alle bli bedre fortellere og dermed
bedre til å formidle et budskap. En god forteller
trenger «gjødsling».
Storytelling kan brukes til å skape et helhetlig bilde
av bedriftens konsept, forme bedriftens varemerke
og gi kunden en opplevelse. Det kan betraktes
som et konkurransemiddel hvor man trekker inn
dimensjoner som tidligere former for
markedsføring har latt stå fullstendig urørt.
Onsdag 13. mars 2019
09.50 Hurtigbåt fra Ørnes til Støtt
11.00 Velkommen
Innledning om fortelling
12:00 Lunsj
14.00 Litt teori forkledd som fortellinger
Hva er en fortelling?
Hvordan kan fortelling brukes i din
virksomhet?
Hvordan utløser man «den tause
kunnskap» ved hjelp av fortelling?
Hvordan bruke fortelling til å selge

(produkter og tjenester).
Individuelt arbeid og i grupper.
18.00 Slutt på fellesprogram dag 1
Individuelt arbeid. Forberedelser til
morgendagen.
19.00 Middag
Torsdag 14. mars 2019
09.00 Tråden fra i går
Oppvarming.
Hvordan presenteres en fortelling til
forskjellige målgrupper?
Muntlig og skriftlig.
Om forberedelser til å fortelle og formidle.
11.30 Lunsj
12.30 Praktiske øvelser i å fortelle og
formidle: virksomhetens historie, og/eller
virksomhetens produkter og tjenester.
17.25 Hurtigbåt fra Støtt til Ørnes
Kursholder: Steinar Jakobsen, Trollfjord
Consulting as, se www.steinarforteller.no
Pris: kr 2500,- per deltaker som inkluderer
deltakeravgift, kursmateriell, overnatting og alle
måltider. Kr 2000,- for de som ikke trenger
overnatting.
Påmelding: til post@kph.no innen 1.mars.
Sted: Støtt Brygge, Meløy

virksomhetens produkter og tjenester?
Hvordan utvikles en fortelling?
Hvordan husker man en fortelling?
16.00 Vi starter med å utvikle din fortelling

Fortløpende påmelding til post@kph.no innen 1. mars 2019

