Training TEDxStyleFacebookLive
TEDxStyleFacebookLive: één intensieve training dag tegen lage kosten is alles wat nodig is
voor zichtbaarheid op hoog niveau
Wil jij graag een graag jouw eigen specialistische plek op de social media creëren zonder hiervoor
een fortuin te betalen? Met onze ‘Tedified’ presentaties ben jij altijd actueel in alles wat jij zegt en
hoe jij het zegt. Jij kunt interviewen, een innemende boodschap delen of live streamen op een
aantrekkelijke manier. Met TEDxFacebookLive stomen wij jou klaar voor het benodigde zichtbaarheid
niveau op de social media. Hoge kwaliteit live streaming zonder beginnersfouten. Jouw publiek zal
blijven hangen omdat jij echt wat interessants te vertellen hebt! Bovendien zullen zij gegarandeerd
terugkomen om jou te bekijken omdat jij opvalt in de massa die ‘gewoon even een Facebook Live
doet’. Jij zult er niet uitzien als het zoveelste ‘pratende hoofd’, jij zult jouw boodschap effectief
verspreiden met E.A.S.E en plezier!
Ben jij klaar om jouw Facebook Live te creëren, telkens weer, op een TEdx niveau?
Het kost slechts één dag om dit onder de knie te krijgen! Het mooiste is dat alles wat wij jou vertellen
over Facebook zichtbaarheid ingezet kan worden voor alle social media!
Als jij nog verder wilt groeien, kunnen wij jou samen met de experts van Ann DeVere uit Los Angeles
laten zien hoe jij jouw eigen tv-kanaal kan opzetten voor € 300,-.
Inhoud van de TEDxStyleFacebookLive training
Wij begeleiden je in
- Interview technieken
- Technieken in storytelling
- Het in elkaar zetten van jouw pitch met
betrekking tot jouw zakelijke of persoonlijke stijl
Hoe begin ik?
De één dag durende training vindt plaats als
er een groep van 10 deelnemers is aangemeld.
Als jij mee wilt doen zullen wij jou informeren als
er een training van start gaat, maar het is ook
mogelijk om jouw eigen groep met
gelijkgestemden samen te stellen en samen ons
programma te volgen, wij zijn zeer flexibel!
Praktische informatie
Investering
€ 497,- excl. 21% BTW per deelnemer
(inclusief de startersgids: de 10 stappen naar
TEDxStyleFacebook Live).
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De technische opzet
- Licht
- Gezichtspunt
- Achtergrond

Locatie
De omgeving van Utrecht, tenzij anders gewenst
Nadere details volgen na uw aanmelding. Uw deelname wordt
bevestigd nadat wij uw betaling ontvangen hebben.
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

