Conferentie consultancy
Waarom conferentie consultancy van cruciaal belang kan zijn voor uw bedrijf of
organisatie
Het inhuren van een bedrijf voor het organiseren van een zakelijke conferentie kan een duur grapje
zijn. Hoe ziet de conferentie eruit, is de catering op tijd en is de PowerPoint te zien op het grote
scherm? Is er een ‘belangrijke’ spreker ingehuurd? Zelfs het inhuren van een bekende en grappige
spreker is geen garantie voor een geslaagde conferentie. Het is maar de vraag of dit genoeg
relevante impact heeft. De sleutel naar een succesvolle conferentie hangt niet van deze zaken af!
Als jij achteraf bij deelnemers zou informeren wat de echte resultaten van deze dure conferentie zijn,
zou je waarschijnlijk gechoqueerd zijn.
Het rendement van deze investering kan met 50% vergroot worden en je kosten met 50% verlaagd,
als je weet hoe dit aan te pakken.
Kun jij het je veroorloven om op de oude weg door te gaan? Of is nu de tijd rijp om in onze
expertise te investeren? Als jij daartoe besluit, bespaar jij jezelf gegarandeerd veel geld in de
toekomst en het zal de impact van conferenties vergroten! Wil jij leren hoe jij een conferentie kan
transformeren? Als dat is wat jij wilt, kan Presentation-Master jou dit leren!
Programma inhoud conferentie consultancy
Allereerst beleggen wij een bijeenkomst met degenen die de besluiten betreffende conferenties nemen. Het
heeft geen zin om met een team te werken als de besluitnemers niet volledig achter deze consultancy
staan. Tijdens de tweede sessie zijn alle belanghebbenden aanwezig en vanaf dat moment werken wij
minstens twee keer per maand met dit projectteam. Wij coachen ze zodat zij zelfvoorzienend worden en
alles in dienst van de conferentie staat. Wij verzorgen de facilitaire dienstverlening niet, maar kunnen
hierover adviseren zodat alle facetten van de te organiseren conferentie op elkaar zijn afgestemd. Samen
met het team creëren we een protocol dat voor alle in de toekomst te organiseren conferenties gebruikt
kan worden.
Praktische informatie
Tijdsinvestering
Om alles goed te organiseren,
plannen we de eerste bijeenkomst zes
maanden voorafgaand aan de te
organiseren conferentie. Afhankelijk
van de grootte van deze conferentie,
plannen wij in principe elke week een
online vergadering van één uur om op
dezelfde koers te blijven met het team
waarmee wij werken. Bijeenkomsten
beleggen en het coachen van
sprekers is maatwerk en daarvoor is
geen vaste tijdsinvestering te bepalen.
Financiële investering
Maatwerk, vanaf € 9997,- excl. 21%
BTW.
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Locatie
Omdat het belangrijk is om een goed te kunnen bepalen wat het
bedrijf/de organisatie nodig heeft, vindt dit programma plaats binnen
het bedrijf/de organisatie. Tussentijdse teambijeenkomsten kunnen online
geboden worden.
Hoe begin ik?
Voordat wij beginnen zal er een persoonlijke intake plaatsvinden met de
besluitnemers om er zeker van te zijn dat onze manier van werken past bij
de organisatie. 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 u vragen heeft, neemt u dan contact op
via info@presentation-master.com

