Helder Presenteren: het publiek houdt van je!
Het publiek kijkt je verwachtingsvol aan. En houdt bij voorbaat van je.
Angst zorgt ervoor dat veel sprekers de liefde binnen 5 seconden om
zeep helpen. Terwijl zelfvertrouwen ze vleugels had gegeven. En jij?
Die spanning vlak voor je opgaat: verlamt die je stem? Of geeft het je
een kick? Zelfvertrouwen is er voor iedereen. Een betere presentatie is er
voor iedereen.

Duur:

van 9.30 uur tot 16.30 uur (je kunt ervoor en erna nog wat doen)

Deelnemers:

10 per groep (veel persoonlijke aandacht door kleine groep)

Locatie:

bij je bedrijf in huis (geen reistijd voor de deelnemers )

Kosten:

1.800, - euro (19% btw, alles inbegrepen: voorbereiding, materialen, reistijd)
Nog geen 200,- euro per persoon voor een perfecte maatwerktraining!

Voorbereiding:

telefonische intake

Uitvoering:

afwisselend theorie en oefenen met video. Bovendien gebruiken we casussen uit jullie praktijk.

Hand-out:

samenvatting op 1 A4 + digitaal trainingsmateriaal

Programma:

we passen het programma aan jullie wensen aan. Dus 100% herkenning en effect!

Een helder verhaal helpt een heldere spreker
Houvast is vertrouwen. Houvast geeft ons stramien: Poneren, Uitleggen, Bewijzen (PUB®).
Met dit stramien bereid je elke presentatie superstrak voor. In zo min mogelijk tijd. En moet je onvoorbereid iets zeggen? Ook dan
helpt PUB je erdoorheen. PUB: een heldere, boeiende presentatie gebaseerd op een slimme voorbereiding.
Compenseren is makkelijker dan corrigeren
Wat is jouw fout? Spreek je te snel? Lukt het je niet je handen uit je zakken te houden? Durf je je lichaam niet te gebruiken?
Natuurlijk gaan we daar wat aan doen. Maar wel leren je vooral hoe je je fout kunt compenseren. Zodat die niet meer hindert. Wel
zo makkelijk. Wel zo leuk! (Handig: we geven je ons Compensatiemodel©)
Je verhaal overtuigt als jij overtuigt
Zie je er goed uit? Je houding, je kleren, je haar? Zou moeten. Want dan voel je je sterk.
Durf je pittig stelling te nemen? Zou moeten. Je publiek veert op en je argumenten doen de rest.
Kun je ook scoren? Zou moeten. Daarom laten we zien hoe je je verhaal hard maakt.
Wees geen slaaf van PowerPoint
Je grootste valkuil: die gladde presentatie in PowerPoint. Want? Het verstoort jouw feestje. Ineens ben gereduceerd tot die dummy
die voorleest wat heel flitsend op het scherm komt invliegen. Tuurlijk mag je Powerpoint gebruiken als je dat wilt. Maar alleen als het
de voorzet geeft die jij inschiet. Of de cliffhanger die het publiek gek maakt van spanning. Dan zijn hulpmiddelen OK. Alleen dan.
Groter is beter
Wat ziet je publiek? Een klein vrouwtje. Een klein mannetje. Met een klein stemmetje. Dat ligt niet aan jou maar aan de setting: het
podium maakt alles klein. Dus moet je uitvergroten. Dat gebaar groots aanzetten. Zodat het voelt alsof je voor gek staat. Je stiltes
zover oprekken tot het voelt alsof je een flauwte hebt. Je verhaallijn zo dramatiseren dat het voelt of je voor een Oscar gaat. En het
publiek? Dat ziet een krachtige vrouw. Een krachtige man. Durf het. Doe het.
Be the bitch
Een publiek wil geen aardige sprekers. Geen gladde praters. Ze willen een bitch. Die ze uitdaagt en op scherp zet. Die tot het randje
durft te gaan en dan met een kwinkslag de zaal weer voor zich wint. Dat gaat perfect als je je publiek kent. Weet wie er in de zaal
zitten. Wat hun wereld is. Sappige details, kleine wetenswaardigheden. Laat merken dat je hun zwakke plekken kent. Ga daar niet
zomaar staan. Be the bitch.
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