open training

Professioneel presenteren
Tientallen ogen kijken u aan. Vol verwachting. Klamme handen. U schraapt uw keel. U begint uw
presentatie. Eerst haperend, daarna wat vlotter. Ondertussen houdt u uw publiek angstvallig in de
gaten. Gapen ze niet? Kijken ze niet op hun horloge? Of naar buiten? Presenteren is meer dan een
verhaal vertellen voor een groep. Zeker als u een professionele presentatie wilt afleveren. Hoe u dat
doet? Wij leren het u graag in onze training’ Presenteren’.
Met gratis bestseller ‘Iedereen kan presenteren’ van Martijn Jacobs!

Programma training Professioneel presenteren
U leert …
… een aantrekkelijk verhaal te maken
 Bereid uw presentatie goed voor: laat niets aan het toeval over.
 Houd de spanning vast: uw luisteraar zit op het puntje van de stoel.
 Structuur is heilig: gebruik metataal om de luisteraar mee te nemen.
… te presenteren met overtuigingskracht
 Hoe sluit u aan bij de belangen van de luisteraar?
 Hoe overtuigt u met non-verbale communicatie?
 Hoe gaat u om met druk en spanning?
… om te gaan met onverwachte situaties
 Wat doet u als de techniek u in de steek laat?
 Wat doet u bij een stil of juist rumoerig publiek?
 Hoe reageert u op onverwachte vragen of kritiek?

Resultaat van de training Professioneel presenteren
Na afloop van deze training ...
... staat u zelfverzekerd voor een groep;
... heeft u een overtuigende presentatiestijl;
... weet u het publiek vanaf de eerste tot de laatste minuut te boeien.

Doelgroep
Voor iedereen die ...
... presentaties moet houden. Voor collega’s, klanten en bijvoorbeeld managementteams;
... regelmatig producten aan klanten presenteert;
... een toespraak moet houden voor het voltallige personeel.

Didactiek
U oefent met uw eigen verhaal
Hoe kunt u optimaal leren? Door uw eigen praktijk als voorbeeld te gebruiken. Voorafgaand aan de
training bereidt u uw eigen presentatie voor. Het liefst een presentatie die u regelmatig geeft, of
binnenkort moet geven. Deze presentaties vormen de rode draad in de training.
Wij geloven dat iedereen kan presenteren
Dat komt omdat we geloven in de kracht van compenseren. Daarom werken we met onze
Compensatiematrix. Hiermee zorgen we ervoor dat u met uw sterke punten uw zwakkere punten
compenseert. Op die manier leert u snel uw presentatievaardigheden te verbeteren! U leest hierover
ook in het boek 'Iedereen kan presenteren' van Martijn Jacobs, directeur Loo van Eck. Dit boek krijgt
u gratis bij deze training.
Praktische informatie Professioneel presenteren
Duur:
1 dag, van 9.30 – 16.30 uur
Kosten:
€ 595,- (0% btw)
Inclusief:
lunch, koffie, thee en alle cursusmaterialen
Locatie:
Loo van Eck
Pascalstraat 28 in Ede
Data:
actuele data vindt u op onze site
Schrijf u in en een collega mag mee voor de helft van de prijs!

