TEDx Coaching
Waarom TEDx Coaching?
Wij krijgen veel verzoeken van sprekers die op de bekende rode stip van een TEDx evenement willen
staan. Sinds 2012 hebben de Presentation-Master coaches meer dan honderd TEDx sprekers over
de hele wereld gecoacht.
Inhoud van het programma
Tijdens onze één op één coaching leer je meer over:
- jouw authentieke en daadkrachtige onderwerp;
- hoe jij jouw verhaal op een TEDx waardige manier kunt delen;
- hoe jij jouw aanvraagformulier moet invullen en hoe jij kan opvallen in de massa ‘wannabees’;
- hoe jij een uitstekende TEDx talk kunt houden zonder aantekeningen maar vanuit jouw hart, én binnen de tijd.
Hoe werkt het TEDx coachen?
1. Gedurende de eerste sessie van een uur, helpen wij jou met het neerzetten van de basis en het kader van jouw
TEDx verhaal. Hierna begin jij met het schrijven van jouw talk. Jij stuurt ons een concept hiervan en dan gaan we er
samen doorheen. Als het nodig is, doen wij je suggesties aan de hand.
2. In de tweede sessie verfijnen wij jouw talk en gaan we eraan werken binnen het tijdschema van 10-15 minuten te
blijven.
3. Jij stuurt ons een video met daarop jouw talk tot nu toe, en wij helpen je met de voorbereiding van het opnemen
van jouw video voor de aanvraag. Ook assisteren wij met het invullen van het aanvraagformulier zodat je ook echt
klaar bent om het echte podium te betreden. Zorg dat je opvalt en dat je zo snel mogelijk op die rode stip staat!
NB: hoe snel jij daadwerkelijk hiervoor klaar bent, ligt aan hoe gemotiveerd jij ermee aan de slag gaat.
4. Nadat jouw TEDx plek bevestigd is, gaan we met jou aan de slag om ervoor te zorgen dat jij in staat zet om een
toppresentatie neer te zetten. Dit doen we gedurende wekelijkse coaching sessies. Binnen 6 weken ben jij in staat om
het podium te veroveren!
Sessies 5,6,7 staan in het teken van het verfijnen en oppoetsen van jouw presentatie. Jij zult jezelf opnemen en wij
geven je een terugkoppeling van minuut tot minuut.
8. In deze laatste sessie bekijken we de door jou gehouden talks en geven wij een terugkoppeling over jouw
definitieve video, zodat jij nog beter kunt worden.
Als jij gemotiveerd bent, er tijd en moeite in wilt steken én jouw idee het waard is om onder de aandacht gebracht te
worden, dan helpen wij jou graag op weg om jouw authentieke TEDx talk te creëren!
Praktische informatie
Financiële investering
De voorbereidende sessies 1-4: € 750,-·
Sessies 5-8, nadat jouw plek is bevestigd:
€ 500,Totaal: € 1250,-

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

