In-Company Coaching (ICC)
Waarom In-Company Coaching
Op managementniveaus van bedrijven en organisaties is er een grote behoefte om het team en
hun managers op dezelfde golflengte te krijgen. Hoe krijg jij jouw mensen zover dat zij in dezelfde
richting in bewegen als jij? De sleutel hiervoor is het hanteren van een aantrekkelijke communicatiestijl.
Als jij dat beheerst, zullen de resultaten om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen enorm
verbeteren. Het programma In-Company Coaching van Presentation-Master, zorgt ervoor dat jij de
benodigde vaardigheden voor het hanteren van een goede communicatiestijl leert beheersen.
Inhoud van het In-Company Coaching programma
Tegenwoordig kun je uit een variatie van verschillende communicatietrainingen kiezen. Presentation-Master kiest
ervoor om verdieping aan te brengen in deze training, en ook alles wat met spreken te maken heeft te behandelen.
Wij gaan verder dan het aanleren van trucjes of het alleen maar verbeteren van vaardigheden! Presentation-Master
coacht groepen van maximaal 10 deelnemers in vier sessies van elk vier uur. Praktijkgerichte coaching op de
werkplek!
Sessie 1
- Introductie van ‘Presenteren met impact’ met EASE
- Oefeningen
Sessie 2
- Wat is jouw persoonlijke en unieke presentatie stijl?
- Coaching voor alle deelnemers
Sessie 3
- Hoe creëer je presentaties met impact
- De deelnemers van een structuur voorzien die voor elke presentatie die in de toekomst gegeven wordt, werkt
Sessie 4
- De 10 minuten durende, eindpresentaties van alle deelnemers
Als alles is toegepast, vieren we de behaalde resultaten met het overhandigen van de persoonlijke certificaten
’Presenteren met impact’.
Praktische informatie
Elke sessie duurt 4 uur, met een
voorbereidingstijd van 2 uur
voorafgaand aan de coaching.
De financiële investering bedraagt
€ 4995,- excl. 21% BTW per sessie.
Locatie
De In-Company Coaching vindt
plaats op een locatie naar keuze. Als
u wilt dat dit een locatie buiten het
bedrijf is, dan brengen wij de extra
locatiekosten in rekening.

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
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