Persoonlijke Consultancy
Waarom investeren in persoonlijke consultancy?
Het is schokkend om te zien hoe weinig aandacht er aan persoonlijke presentatie wordt besteed in
trainingen op het gebied van leiderschap. Persoonlijke effectiviteit en persoonlijk leiderschap
worden zeer op prijs gesteld maar de manier om vaardigheden te leren om dit op een effectieve
wijze te kunnen uitoefenen, maakt geen onderdeel uit van deze programma’s!
Presentation-Master vindt: waar je ook naartoe gaat, jij presenteert jouzelf altijd!
Tegenwoordig in deze tijd van sociale media en internet, kun jij er nooit zeker van zijn dat jouw
presentatie binnenshuis blijft; de nieuwe zichtbaarheid is overal om jou heen: Jij kunt er beter op
voorbereid zijn! Ben jij dat? Als jij niet zeker bent van jouw niveau op dit gebied, of jij voorbereid wilt
zijn op de nieuwe zichtbaarheid, is persoonlijke consultancy door Presentation-Master een goede
idee!
Samen bekijken we wat goed gaat en wat verbeterd kan worden. Wij geven geen standaard
advies, het advies wordt altijd afgestemd op de persoon. Zorg dat jij op de hoogte bent met wat
er vanuit de organisatie van jou gevraagd wordt, zelfs als jij dat niet ziet. Kan jij het je permitteren
om blinde vlekken te houden?
Inhoud van het programma
Wij creëren een persoonlijk programma voor jou, gebaseerd op onze bevindingen tijdens de gratis
intake. Dit programma kan het gebied van persoonlijke presentatie en/of uitvoering beslaan, of
leiderschap in het spreken. Het kan ook gaan over het creëren van jouw kernboodschap of hoe jij je
image kunt verbeteren. Laten wij samen gaan kijken wat jij nodig hebt en waar jij naar verlangt.
Wij ontmoeten elkaar één dag en zullen werken aan alle zaken die tijdens de intake aan de orde
zijn gekomen. Na onze bijeenkomst overhandigen wij jou een persoonlijk plan waarin onze adviezen
staan om alle besproken punten te verbeteren.
Praktische informatie
Tijdsinvestering
Wij plannen samen een dag van acht
achtereenvolgende uren in.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst
heb je ongeveer 2 uur
voorbereidingstijd nodig.
Financiële investering
€ 1495.- excl. 21%BTW
Locatie
Deze bijeenkomst vindt plaats op een
locatie naar keuze. Als jij wilt dat dit
een locatie buiten het bedrijf is, dan
brengen wij de extra locatiekosten in
rekening.
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Hoe begin ik?
Als jij meer wilt bereiken dan er alleen maar goed uitzien en echt impact
en verschil wilt bewerkstelligen, dan is het tijd om contact met ons op te
nemen. Voor we starten, plannen we een bijeenkomst om te bekijken 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

