Konsultprofil
Anna Olin

UTBILDNINGSKONCEPT
Anna hjälper dig som ska kommunicera på scen, framför kameran eller
inför grupp att bygga ditt manus och träna ditt framträdande så att du
blir säkrare, tryggare och garanterat når ut med ditt budskap.
Hon kan hjälpa dig att bättre hantera mötet med media. Med sin
mångåriga erfarenhet av redaktionellt arbete och av tv-journalistik kan
hon skapa förståelse för de processer som media styrs av. Då hon
dessutom har arbetat med PR och kommunikation åt både stora företag
och artister har hon erfarenhet från båda sidor av
kommunikationsmyntet. Anna har också stora kunskaper inom
debatteknik och retorik då hon leder regelbundet debatter på hög nivå,
både nationella och internationella.
Anna ger även föreläsningar om presentationsteknik och om det
personliga varumärket.

KOMPETENS OCH ERFARENHETER
Alltid väl påläst, alltid närvarande och alltid engagerande. Efter mer än 14 år på scenen, med arbete både
framför och bakom kameran är Anna Olin ett proffs. Hennes journalistiska kunnande samt mångåriga
erfarenhet av redaktionellt arbete ger er trygghet och garanterar högsta kvalitet på ert evenemang.
Anna är en ﬂitigt anlitad moderator, talarcoach och mediatränare inom svenskt näringsliv. Som personal brand
manager har hon även jobbat med varumärkes-byggande åt några av Sveriges mest kända artister. Hon är
regelbundet ute på företag och i organisationer för att leda debatter, seminarier, hålla i utfrågningar,
undervisa eller föreläsa.
Som programledare är hon ett igenkänt ansikte. Hon har synts i rutan hos TV4 och senast för TV8. Hon har
också varit programledare för en rad tv-sändningar över internet. Genom åren har Anna också jobbat som
producent både av TV och event något som kommer hennes kunder till del då hon behärskar hela processen
från idé till genomförande.
Anna är också utbildad grundskollärare, hennes pedagogiska kunskaper kommer väl till pass när hon lägger upp
kurser, undervisningsmaterial eller coachar de hon jobbar med.

HÅLLER KURSER INOM

Presentationsteknik
Manusbyggande
Mediaträning
Personligt varumärkesbyggande

Läs mer på www.annaolinbc.com

UTBILDNING OCH YRKESERFARENHET

Grundskollärare Svenska, Engelska, SO
Kurser i Tal och Debatteknik
Utbildad inom improvisationsteater
TV-journalist, programledare och
producent både i lokal och rikstäckande
tv under mer än 14 år.
Driver sedan 1996 det egna företaget:
Anna Olin Business Communications
Varumärkescoach
Talarcoach
Mediatränare
Moderator

