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BAGGRUND
Hej!
Mit navn er Anna Aulin - Christoffersen, og jeg er forhenværende
skuespiller og Cand. Mag. i Religionsvidenskab med speciale indenfor
ritualer, motivation og online fællesskaber.
Jeg ved med andre ord alt om, hvordan man brænder igennem overfor
et publikum, hvordan man motiverer en målgruppe til handling, og
hvordan man får kunder til at føle sig som en del af et fællesskab.

Jeg har holdt foredrag for iværksættere, universitetsstuderende og
jobsøgende – Sidst til Fest For Fyrede i Aarhus i september 2018.

FOREDRAGET

Mere end kropssprog!
Hvordan kan man arbejde med sin fysiske fremtræden
og brænde igennem med sit budskab? Relevant hvis du
skal:
- Optræde på video
- Holde oplæg
- Holde tale
- Til jobsamtale
- Til netværksmøde
- Pitche dine ideer
- Gøre et godt indtryk på andre mennesker og blive
husket

Jeg kommer ind på, hvordan du ved at arbejde med
krop, sjæl og hjerne kan udtrykke dig med karisma og
myndighed. Du lærer hvordan du tackler nervøsitet
og frygt for at fejle.

Foredragsholder
"Skab meningsfulde interaktioner" - Foredrag om online
communities" (2018)
Sådan opbygger du et digitalt fællesskab
Sådan kan et digitalt fællesskab fastholde kunderne

"Kropssprog" (2017-2018)
Sådan kan du arbejde med dit kropssprog og udtrykke dig med mere
myndighed
Bekæmp nervøsitet og frygt for at fejle

"Den senmoderne stenalder"

Kropsopfattelser og subkulturer i senmoderne kostprincipper
Afholdt i Religionsvidenskabelig forening i 2014

Selvstændig konsulent
Siden 2016 - Digital markedsføring – Sociale medier

Strategi og eksekvering af SoMe-Markedsføring for SMV'er
Vejledning og rådgivning af virksomheder, der ønsker at udvikle
deres tilstedeværelse på de sociale medier

Teaterskuespiller
19978- 2005: Medvirket i et hav af teaterforestillinger i
Frankrig , bla. i Paris og til teaterfestivalen i Avignon.
Jeg har både sunget, grædt, faldet, fejlet og haft bragende
succeser.

UDDANNELSE
Cand. Mag. Religionsvidenskab, Aarhus Universitet, 2015
Speciale indenfor online fællesskaber, ritualer og motivation

KONTAKT

Skuespilleruddannelse
i alt 4 års uddannelse til teaterskuespiller 1996 - 2000

Telefon: 31 21 29 39
Email: anna@annaonline.dk
LinkedIn: linkedin.com/in/annaulin
Adresse: Überwerke, SA. Jensens vej, 8400 Ebeltoft
www.annaonline.dk/annaoffline/

Cours Périmony, Paris (Frankrig)
Conservatoire d'Arts Dramatiques, Avignon (Frankrig)

