Referenser - Jörgen Bodner som Talartränare.
Mycket nöjda klienter hos TRR-Trygghetsrådet i Sundsvall.
Jörgen Bodner har föreläst 2 timmar kring ”Att tala inför andra – nödvändigt ont eller god möjlighet?” samt genomfört
2 st. 2-dagars seminarier i talarträning för Trygghetsrådets klienter. 2009.12.02-03 och 2010.05.04-05 Båda aktiviteterna fick
mycket höga betyg av deltagarna. Vi rekommenderar Jörgen Bodner för ytterligare uppdrag. Anette Ryding anette.ryding@trr.se

Forskarstudenter molekulär biologi Umeå Universitet - 5 tillfällen 2010-11
"I think the evaluations from the workshop was very good and were encouraging for giving another one. The body
language during a presentation for some students is a difficult thing. I am certain that the students enjoyed the
workshop. I have talked to several of them afterwards and they agreed that a longer workshop would have been useful. I
also like the made-up topics you had last time. It was fun to see how the students worked with these ideas as well. The
contrast between the two could be interesting. I am eager to set up something new for the students.”
Debra.Milton@molbiol.umu.se

Todos AB 2009.12.21 www.todos.se Strong Authentification and Verification for eBanking
"Dagen med Jörgen Bodner var mycket givande. I våra olika roller håller vi presentationer från små grupper upp till
hundratals personer. Jörgen gav oss tips om hur man förbereder sig inför olika tal och hur man finner sig tillrätta i
talarsituationen. Låt oss höras igen efter sommaren".
Håkan Nordfjell Chief Operating Officer Todos AB hakan.nordfjell@todos.se

Kungliga Tekniska Högskolan Stockholm, 2009-09-07.
Föreläsning 2 lektionstimmar. Kursen Kommunikation i ingenjörsvetenskap.
”Föreläsningen var mycket lyckad och passade perfekt in i kursens inledning där studenterna verkligen behövde få
inspiration och medvetenhet om de olika möjligheter och utmaningar som gäller i talarsituationer, i skolan, i
arbetslivetoch i det sociala livet. Vi vill varmt rekommendera Jörgen Bodner för liknande uppdrag.” Per-Anders
Forstorp, PhD, associate professor School of Computer Science and Communication (CSC) KTH,
http://www.csc.kth.se/~forstorp

Ericsson AB, heldagar vid 2 tillfällen hösten 2008
Föreläsning presentationsteknik, Praktiska talarövningar med spegling av hela gruppen. Omdömen: ”Du använder dig
av humorn, som skapar trygghet och öppenhet i grupp, då vågar man mer”. ”Du har en genuin bakgrund i konsten att få
kontakt med publiken. Din grundläggande drivkraft i en presentation är viljan att berätta, inte sälja eller övertyga, men
dina lärdomar kan med framgång användas även för sådana ändamål”.
Per Östberg - Projektkontorschef Enclosure & Power Design Ericsson AB per.ostberg@ericsson.com

Centrala studiestödsnämnden CSN 4 tillfällen under 2009-2010
2 stycken ½-dagskurser under maj i Sundsvall för anställda mellanchefer vid huvudkontoret.
3 st 3-dagars kurser i maj, (Stockholm) och i oktober, (Sundsvall). 1 av 2 huvudlärare ”Intern Pedagogik” För
mellanchhefer ifrån hela landet.
Helena Karlsson - HR / Utbildningsledare helena.karlsson@csn.se

Energimyndigheten 5 tillfällen under 2009 – 2011.
5 stycken 2dagarskurser. För handläggare och mellanchefer olika enheter. ”Nå ut med ditt budskap”.
(Presentationsteknik o Talarträning.)
Ulrika Kärrvall - Utbildningsledare. ulrika.karrvall@energimyndigheten.se

