
ANDRÉ NOËL CHAKER  

- Mikä tekee tehokkaan puheen?  
- Miten rakennat vaikuttavan puheen? 
- Riko puhumisen myyttejä  

MASTERCLASS

Karismaattinen André Noël Chaker on villinnyt suomalaiset 
seminaariyleisöt! Tule kuulemaan Andrén metodit 
vaikuttavaan puheeseen. André johdattaa sinut puhetaidon 
salaisuuksiin työkalunaan kehittämänsä puheen 
tehokkuuden malli Retorikas©. Kanadalaissyntyinen André 
tunnetaan eläväisestä, kansainvälisestä ja viihdyttävästä 
tyylistään, jossa suuret eleet ja tunteet saavat näkyä. André 
kertoo, miten saat yleisösi puolellesi, innostumaan - ja kenties 
jopa laulamaan! 

TOM PÖYSTI 

- Kuka olet? Kenelle puhut? 
- Mikä on totta, mikä näyteltyä? 
- Miten saat viestisi perille? 

Puhujan haastavana tavoitteena on saada kuulijat 
innostumaan, ajattelemaan ja ihmettelemään. Suomen 
hauskimman puhujan, tuhansien tarinoiden miehen Tom 
Pöystin ohjeilla saavutat paremman itsetunnon ja 
menestyksen puhujana. Joskus menestyksen edellytyksenä 
on todellakin mokata itsensä! Tom puhuu oman 
persoonallisuutensa löytämisestä ja uskalluksesta olla oma 
itsensä - myös puhujalavalla! 

PUHUJA, KIRJAILIJA 
 VUODEN JUONTAJA 2015 I  VUODEN PUHUJA 2012  

MESTARIPUHUJA I VALMENTAJA I NÄYTTELIJÄ  

8.11.2017 
KLO 17-21

15.11.2017 
KLO 17-21

PUHU TAI KUOLE? 

KUKA OLEN PUHUJANA?



KENELLE?
Puhetaidon valmennus ammattipuhujille tai 
sellaiseksi suuntaaville 

MITÄ?
Masterclass on käytännön harjoittelua, sparrausta ja 
vertaisoppimista. Kokonaisuus muodostuu kolmesta eri 
teemaisesta valmennusillasta, joista jokainen eri 
huippumentorin vetämänä. 

1500 € + alv.

MISSÄ?
Valmennukset toteutetaan Speakersforumin 
tiloissa Espoossa, Sinikalliontie 5 A. 

www.speakersforum.fi

Olli Bergman 
+358 40-7053490 
olli.bergman@speakersforum.fi 

OUTI MÄENPÄÄ 

- Yleisön kohtaaminen ja läsnäolo 
- Kohti rennompaa esiintymistä ja ilmaisua 
- Vuorovaikutustaidot

Outin valmennuksen käytännön harjoitukset parantavat 
henkistä suorituskykyä, kehittävät tehokkaita 
vuorovaikutustaitoja ja auttavat kohti karismaattista 
esiintymistä. Valmennuksen avulla voidaan paikantaa ja 
poistaa luovuutta estäviä tekijöitä, kuten epäonnistumisen 
pelkoa, kilpailuhenkisyyttä ja negatiivisuutta. 

NÄYTTELIJÄ I  VUOROVAIKUTUSKOULUTTAJA  

Haku valmennukseen on käynnissä 6.10.2017 asti. Ohjelmaan valitaan max. 12 osallistujaa. 

Hae mukaan ottamalla yhteyttä: 

Mari Alén 
+358 50-5933620 
mari.alen@speakersforum.fi 

20.11.2017 
KLO 17-21 

VALMENNUKSEN TAVOITE - KEHITY HUIPPUUSI PUHUJANA!
Opit vaikuttavan puheen metodit Suomen johtavilta ammattipuhujilta
Kuulet ammattilaisten käytännön keinot vaikuttavan puheen rakentamiseen sekä yleisön huomion vangitsemiseen
Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi 
Speakersforum Academy nostaa vaikuttavuutesi seuraavalle tasolle 

TOTEUTUS

HAKUOHJEET

Kolme valmennusiltaa, jotka toteutetaan Speakersforumin toimitiloissa (Sinikalliontie 5A) Espoossa klo 17-21 välillä. 

HINTA

YLEISÖN KOHTAAMINEN 

http://www.speakersforum.fi/

