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Om du använder energi, empati och tydlighet i din kommunikation skaffar du dig superkrafter i 
dina möten. Antoni Lacinai är kommunikationsexpert och i föreläsningen ANALOG DIALOG 
delar han med sig av sina effektivaste tips. Allt kommunicerar och motparten har 
tolkningsföreträde. Din positiva känsla smittar till 15% medans de negativa känslorna smittar 
till 45%. Blir de du möter glad när du kommer eller kanske gladare när du går? Du visste säkert 
att det första intrycket är viktigt, men visste du att 70% av ditt första intryck varar? Hur 
hanterar du det? Antoni tar även upp hur god tillit avgör kvalitén i kommunikationen och hur 
du når dit genom att visa ett stort och genuint intresse för din motpart. Det finns även plats för 
lite tips kring story telling. Fakta utan en story blir lätt torr. En story utan fakta är bara 
underhållning. Men tillsammans skapar de magi. När du lyssnat och börjat applicera råden för 
en bättre analog dialog, är målet förstås att det är just det du ska lyckas med i dina möten – att 
skapa magi. 
 
Målet med föreläsningen 
• Ökat perspektiv på lyckad kommunikation 
• Mer framgångsrika möten 
• Gå från monolog till dialog 
•  

Insikt - Coachande frågor 
 
1. Hur vill du bli uppfattad? 

2. Vad upplever du att andra gör bra när du får ditt första intryck av dem? 

3. Vilken känsla får du när någon är genuint intresserad av dig? 

4. Kan du i ditt nästa möte vara mer nyfiken på din motpart? 
5. Vilken är din bästa berättelse som skulle sätta färg på dina möten? 

6. Använder du Power Point? Om ja, skulle du våga prova att ta nästa möte helt utan PP-stöd? 
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