Webinartraining
Waarom Webinartraining?
Waarom heb jij Webinar presentatie training nodig?
In allerlei verschillende bedrijfstakken en organisaties is het houden van een Webinar gewoon
geworden. Om als toeschouwer te moeten kijken naar zo’n Webinar, is niet altijd heel plezierig. De
reden daarvoor is dat veel van deze presentaties vaak te gekunsteld zijn en lijken op een
verschrikkelijk slecht toneelstukje! Je zou de informatie waar je op zat te wachten beter uit een
brochure kunnen halen, want dan zou je meer te weten komen! Andere Webinars zijn weer overladen
met allerlei informatie of te veel gericht op het verkopen van een product. Dat maakt ze
onaantrekkelijk om naar te kijken en om je aandacht erbij te houden.
Hoe zou het zijn als jij een gemakkelijk te volgen structuur zou hebben die jou voorziet van alle
richtlijnen die er nodig zijn? Als je deze structuur beheerst en toepast op de door jouw gemaakte
Webinars zullen cliënten begrijpen wat jij met hen wilt delen én betrokken blijven kijken van het begin
tot het eind!
Inhoud van de Webinar training van Presentation-Master
Er zijn 3 gebieden die wij aan de orde stellen
1. Wij behandelen aan de hand van EASE de algemene presentatie vaardigheden: Hoe te spreken, eruit te zien en
te enthousiasmeren
2. Hoe je een Webinar kunt structureren
Wij leiden jou door de verschillen in het maken van Webinars voor zakelijke doeleinden, infomercials, of voor het in
de markt zetten van jouw eigen merk.
3. Het onder de knie krijgen van de technische aspecten, hoe jij effectief omgaat met vragen en met een online
publiek.
Wat kan ik voor voordeel halen uit Webinars?
Of je nou jouw eigen merk in de markt wilt zetten of werkzaam bent in een zakelijke omgeving of organisatie:
- Webinars helpen met het besparen van reistijd
- Webinars kunnen gebruikt worden om jouw publiek snel en consistent te informeren
- Webinars kunnen gebruikt worden om jouw zichtbaarheid te vergroten
Een toekomstbestendig bedrijf heeft een team dat professionele Webinars kan maken zonder elke keer het wiel
opnieuw uit te vinden!
Praktische informatie
Tijdsinvestering: 8 uur
Financiële investering: € 795,- excl. 21%
BTW.
Wij werken met een minimum van 6 en
een maximum van 8 deelnemers.
Nadere 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

