Vett och etikett, en föreläsning med praktiska övningar

Gör succé vid middagsbordet!
En inspirationsföreläsning med praktiska övningar. Etikettdoktorn Mats Danielsson tar er med på en
guidad tur till bords och visar dig hur du gör succé vid middagsbordet.
Denna mentala vitamininjektion hjälper dig hitta kraften i artigheten till bords med igenkännande
insikter, skratt och peppande aha‐upplevelser! Du får veta allt från gaffelns ursprung, damerna först till
klädkoder.
Följ med en av Sveriges ledande vett & etikettexperter på en workshop och komplettera med gärna med
ett underhållande kåseri om etikettens alla mysterier.
Såväl företag eller föreningar som privatpersoner kan delta. För de som representerar i jobbet kan
kursen inriktas på affärsmässig och målstyrd representation.
Massor av skratt och flera aha‐upplevelser utlovas. Du kommer att få med dig minnesvärda anekdoter
och berättelser hem. Allt kryddat med roliga historier och tokigheter!
Gör som många redan gjort: följ med på en historisk resa med vett & etikett och komplettera med en
guidad middag.
Efter den här föreläsningen vet du hur du gör succé med artighet! Du lämnar middagsbordet mätt och
leende med många nya upplevelser att dela.

Innehåll:
Inledning ‐ artighet.
Varför det heter vänsterprassel.
Inga pekpinnar utdelas, men skratt utlovas.
Artighet ‐ en historisk resa.
Damerna först, nu får du veta varför.
Inbjudningar och förberedelser.
Uppvaktning och presenter.
Servering och avdukning.
Workshop‐ upplägg.
Workshop delas upp i tre delar.
Innan förrätt, innan huvudrätt och innan dessert.
10 min + 20 min + 15 min.
Till bords‐ bordsskick.
Bordsplacering och vem sätter sig först?
Kunder till bords och kvällens värd.
Knivar, gafflar, servett och bestick.
Att hålla tal.
Hur man tackar för maten.
Detta och mycket, mycket mer.
Avslut ‐ se så lite det behövs...
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Tid
Enbart guidad tur vid bordet ‐ 2 timmar
Föreläsning och till bords ‐ 3 timmar
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Bokning och mer information
Mats Danielsson
info@etikettdoktorn.se
tfn 08‐23 19 10

