Masterclasses
Waarom Masterclasses?
Presentation-Master biedt mensen die mee willen doen aan ‘meer dan een workshop’ over
presenteren, de unieke gelegenheid om deel te nemen aan onze Masterclass: Presenteren met
impact.
De Masterclass is gebaseerd op ons professionele sprekerssysteem: De E.A.S.E. methode. Deze
training is zeer geschikt voor managers, communicatie experts, teamleiders, verkoopspecialisten en
bedrijfseigenaren. Zij zullen allemaal de enorme groei van de impact in hun manier van spreken
ervaren.
Inhoud van het Masterclass programma
Samen beginnen we aan een reis waarbij we onderweg zullen ontdekken hoe jij de interactie met
jouw publiek kunt aangaan op een aantrekkelijk en moeiteloze manier. Wij zullen jouw
beweegredenen en energie nader bekijken en zien hoe zij jouw sprekerskwaliteiten beïnvloeden.
Ook onderzoeken wij hoe jij klinkt, hoe jij eruitziet en hoe jij op anderen overkomt. Dit laatste punt is
voor veel deelnemers een echte openbaring. Als laatste ontdekken wij jouw echte innerlijke stem, en
laten je ter plekke zien hoe jij kunt transformeren van een goed uitziende spreker, naar een spreker
die in staat is tot het creëren van impact met zijn manier van spreken en presenteren.
Alle oefeningen worden opgenomen zodat jij er je voordeel mee kunt doen. Na de Masterclass
reiken wij een Personal Performance Plan aan je uit waarin beschreven staat waar jij in de toekomst
op moet letten en wat jouw sterke punten zijn wat betreft het spreken.
Deelnemen aan een Masterclass
Er wordt een Masterclass georganiseerd voor een groep van minimaal 6 en maximaal 10
deelnemers. Als jij wilt deelnemen, zullen wij jou informeren wanneer de volgende Masterclass
georganiseerd wordt, maar het is ook mogelijk om zelf een groep met gelijkgestemden samen te
stellen en je aan te melden. Wij zijn daar flexibel in!
Praktische informatie
De kosten voor het volgen het Masterclass
programma bedragen: €795,- excl. BTW
per deelnemer (het Personal Performance
Plan zit hierbij inbegrepen).

Maak een afspraak met Presentation-Master
Als u wilt dat Presentation-Master een bijdrage levert aan de
vooruitgang van uw bedrijf, neemt u dan contact met ons op. Wij maken
dan een persoonlijke afspraak, waarbij we de mogelijkheden bespreken.
Als er een overeenkomst is gesloten, plannen we een startdatum.

Locatie
In de omgeving van Utrecht, tenzij
anders gewenst

Contact
U kunt contact met ons opnemen door ons
contactformulier in te vullen.

Verdere details ontvangt u na
aanmelding.
Deelname wordt bevestigd nadat de
betaling is ontvangen.

Als u vragen heeft, neemt u dan contact op
via info@presentation-master.com
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