Individuele mentoring voor
professionele sprekers

,-

Kunt jij het je veroorloven om ‘mentor loos’ door het leven te gaan?
In de wereld van de professionele sprekers is coaching niet gewoon. Nog schokkender: de instanties die sprekers
contracteren, controleren het niveau van deze sprekers niet of nauwelijks. Nog erger: er wordt niet gecontroleerd of
het behaalde niveau in het verleden ook aan de huidige verwachtingen voldoet! Het resultaat hiervan is dat veel
sprekers hun standaardverhaal afdraaien. Elke keer als je hen boekt, houden ze een soortgelijke toespraak of
presentatie. Waarom? Omdat het een makkelijke manier is om veel geld te verdienen. Geld verdienen met spreken in
het openbaar op het hoogste niveau is één van de best betaalde banen ter wereld.
Hoe zit dat bij jou, jij bent zelf een professionele spreker. Heb jij een mentor die jou helpt om jouw blinde vlekken te
ontdekken en die met jou werkt om fit en alert te blijven zoals dat ook bij alle professionals in de sport het geval is?
Wij begrijpen dat je niet op zoek bent naar ‘zo maar’ een coach; jij hebt iemand nodig die bekend is met de wereld
van de publieke sprekers en de daar bijbehorende uitdagingen herkent. Bij Presentation-Master weten wij wat jou
bezighoudt. De vraag is: Durf jij het aan om jezelf te verbeteren? Durf jij het aan om uit jouw comfortzone te stappen?
Ben jij bereid om jezelf naar een hoger niveau te tillen als publieke spreker? Leer hoe jij authentiek, duidelijk en
effectief kunt zijn en word een uitblinker op het gebied van het publieke spreken!
Wat houdt de individuele mentoring in?
Samen gaan wij op reis en onderweg ontdek jij hoe jij jouw energie bij je houdt en toch de interactie met het publiek op een
aantrekkelijke niveau kunt houden, zonder enige moeite. Dat gaat veel verder dan wat de meester sprekers doen. Jij wordt een
meester in het onzichtbaar controleren van interacties.
Wij zullen jouw motivering en beweegredenen nader onder de loep nemen om te zien hoe zij jou als spreker beïnvloeden. Ook
zullen wij zien hoe jij klinkt, hoe jij overkomt en hoe jij eruitziet. Dit is voor veel deelnemers een echte openbaring!
Onze begeleiding beslaat de meest actuele en effectieve manier van ‘storytelling’ technieken om jouw impact te vergroten. Wij
leren je hoe je moet werken met spotlights op het toneel en deze kan inzetten om een magische herinnering voor jouw publiek
te creëren.
Als laatste zullen wij jouw ware stem gaan ontdekken, wij laten jou zien hoe jij jezelf kunt transformeren van er alleen ‘goed uitzien’
naar het creëren van echte impact in jouw wijze van spreken en presenteren. Alle oefeningen worden voor eigen gebruik
opgenomen. Samen kiezen we een aankomende klus uit waar we mee aan de slag gaan. Jouw mentor zal er tijdens die klus
aanwezig zijn om jou opnemen. Tijdens onze laatste sessie gaan we jouw presentatie kritisch beoordelen zodat je precies weet
wat je moet laten en wat werkt.

Praktische informatie
Tijdinvestering
In 6 maanden tijd werken we met blokken van 3
achtereenvolgende uren per maand (vooraf is een
datumschema opgesteld). Je moet er verder op rekenen
dat je nog minimaal 1 uur per week bezig bent met
zelfstudie en oefentijd. Wij werken alleen met cliënten
die gemotiveerd zijn en ook tijd en moeite willen
besteden aan hun training buiten de begeleidingsuren!
Financiële investering
€ 9997,- excl. 21% BTW.
Locatie
Onze mentoring-programma vindt plaats op een
locatie naar keuze. Als je kiest voor een locatie buiten
het bedrijf, dan brengen wij de extra locatiekosten in
rekening
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Hoe begin ik?
Beschouw jij jezelf als een top spreker op jouw gebied en durf jij
de uitdaging aan om jezelf als spreker te verbeteren?
Presentation-Master zou wel eens de perfecte match voor jou
kunnen zijn. Voor we met elkaar gaan werken gaan we eerst een
persoonlijk gesprek met elkaar aan om te kijken of we echt bij
elkaar passen. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.
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

