Mentoring
Individuele mentoring voor leiders
Leiderschap ontwikkelt zich snel en er zijn dan ook veel programma’s die erop gericht zijn om het
leiderschap op een praktische manier te beïnvloeden. Echter, maar enkele van deze programma’s zijn echt
effectief.
Ben jij werkzaam in het veld van verandermanagement, bedrijfsovername of ben jij eraan toe om een
werkelijk effectieve leider in jouw bedrijfstak te worden? Presentation-Master kan jou helpen om niet alleen
een boodschap te zenden, maar te leren om echt te communiceren met mensen, met het gewenste
resultaat als uitkomst!
Het maakt niet uit hoeveel jij spreekt, het gaat erom hoe effectief jij bent in het communiceren van jouw
boodschap.
Ben je een directeur, bestuurder of heb jij een voortrekkersrol op een ander vlak?
Creëer jij op dit moment de impact die jij wenst en nodig hebt?
Zou jij tevreden zijn met je laatste presentatie of toespraak als die op internet zou komen te staan?
Is het antwoord op deze vragen nee? Dan is het nu tijd om je voor te bereiden op de nieuwe
zichtbaarheid!
Inhoud van individuele mentoring
We beginnen met het in kaart brengen van jouw persoonlijke behoeften en het vaststellen van jouw
persoonlijke doelen. We kijken naar jouw huidige presentatievaardigheden en het door jouw gewenste
niveau. We werken met een actuele presentatie om je ter plekke te laten zien hoe jij deze presentatie met
impact kunt versterken. Dit kan zowel met hulpmiddelen zoals een PowerPoint, maar mag ook zonder.
Hierna is het tijd voor actie; wij besteden veel tijd aan het persoonlijk oefenen omdat dit je zal helpen om
een betere entertainer en spreker te worden. Beetje bij beetje krijg je meer zelfvertrouwen dan je ooit voor
mogelijk had gehouden.
Na het uitvoeren van een individuele presentatie, is dit programma voltooid en ontvangen de deelnemers
het certificaat ‘Presenteren met impact’. Alle oefeningen worden opgenomen zodat de deelnemers
desgewenst kunnen oefenen.
Praktische informatie
Tijdinvestering
Wij werken gedurende een periode van 6
maanden in blokken van drie achtereenvolgende
uren per maand (vooraf wordt een datumschema
besproken). Houd er rekening mee dat er minstens
1 uur per week zelfstudie en oefening, bijkomt. Wij
werken alleen met cliënten die gemotiveerd zijn en
bereid zijn ook buiten de lesuren te oefenen!
Financiële investering
€ 9997, - excl. 21% BTW
Locatie
Ons mentoring-programma vindt plaats op een
locatie naar keuze. Als jij kiest voor een locatie
buiten het bedrijf, dan brengen wij de extra
locatiekosten in rekening.
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Hoe begin ik?
Als jij jezelf naar een hoger plan wilt tillen en écht verschil wilt
maken als jij spreekt of presenteert, neem dan contact met
ons op.
Voor we starten vindt er een persoonlijke intake plaats om er
zeker van te zijn of onze manier van werken bij jou past.
Deze intake is gratis.
Contact
Je kunt contact met ons opnemen door ons
contactformulier in te vullen, zodat wij
een eerste bijeenkomst kunnen plannen
en de mogelijkheden kunnen doornemen.
Als je vragen hebt, neem dan contact
op via info@presentation-master.com

