Mediatraining
Waarom Mediatraining?
Waarom mediatraining verder gaat dan alleen media….
Vraagt jouw baan van jou dat je soms of regelmatig moet praten met de traditionele media, en is
dat niet jouw favoriete bezigheid?
Zou het helpen als jij goed voorbereid bent en een structuur hebt die helpt met het beantwoorden
van vragen op een spontane en vloeiende manier? Zonder uh’s of het zoeken naar de juiste
woorden? Dat is mogelijk! Jij hoeft niet langer met irritatie terug te kijken op eerdere interviews waarin
je iets heel anders hebt gezegd dan dat er geschreven staat.
Als jij wilt leren hoe jij jouw zenuwen en emoties in bedwang kunt houden tijdens gesprekken met de
media, is de training die Presentation-Master biedt zeker de moeite waard! Wij werken met kleine
groepen van maximaal 6 personen zodat je al de benodigde persoonlijke begeleiding krijgt. Deze
training biedt een extraatje, het zal je namelijk helpen bij alles wat met spreken te maken heeft.
Bijeenkomsten, zaken en verkoop, alle gesprekken worden veel effectiever.
Inhoud van de mediatraining
Op deze intensieve dag komen de volgende zaken aan de orde
- de succesformule om jouw antwoorden te structuren
- hoe jij je moet kleden
- hoe jij indruk kan maken
- hoe te engageren
- hoe om te gaan met onplezierige vragen
- hoe jij anderen met behulp van een camera kan interviewen
Hoe word ik een expert?
Wij zorgen ervoor dat jij interviews oefent en jouw specialisme in 1-5 minuten kan delen met anderen. Wij nemen dit
op video op, zodat jij het kan terugkijken en ervan kan leren. Dit zal je helpen om altijd de controle te behouden, in
elk media optreden, zonder zwetende handen en knikkende knieën! Jij zult overkomen als een professional, relaxed,
energiek en ‘to the point’; Als een echte expert, want dat ben je na onze training!
Praktische informatie
Tijdsinvestering: 8 uur
Financiële investering: € 795,- excl. 21%
BTW.
Wij werken met een minimum van 4 en
een maximum van 6 deelnemers.
Locatie
In de omgeving van Utrecht, tenzij
anders gewenst. Overige informatie
wordt verzonden na uw inschrijving. Uw
plaats wordt bevestigd nadat wij de
betaling hebben ontvangen.
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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.
Contact
U kunt contact met ons opnemen door ons
contactformulier in te vullen.
Als u vragen heeft, neemt u dan contact op
via info@presentation-master.com

