Workshop Presenteren met Storytelling
Verpak je boodschap in een verhaal
* Eéndaagse training in een kleine groep
* Presenteer overtuigend en inspirerend
* Vertel authentiek, als een storyteller

Vragen die veel mensen hebben
★ Hoe breng ik het pakkender?
★ Hoe hou ik de aandacht vast?
★ Hoe landt mijn boodschap?
★ Hoe vergeet ik niets?
★ Durf ik het anders te doen dan iedereen?

Een "andere" presentatietraining
Vergeet powerpoint en presentatiestructuur. Het
gaat in deze workshop over je boodschap en jouw
unieke en oprechte manier van presenteren. We
gebruiken tips&tricks uit de wereld van storytelling
en theater om jou te laten schitteren. Ervaar zelf
welke vorm jouw authenticiteit versterkt.

Storytelling helpt enorm
Als jij wilt inspireren en een boodschap te brengen
hebt, gebruik dan verhalen in je presentatie.
Hilarische anekdotes, persoonlijke ervaringen en
mooie metaforen zorgen dat je publiek
geïnteresseerd luistert en jij als spreker ontspant. Ze
gaan jou en je boodschap onthouden!
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Wat komt aan bod
★ Inspiratie en charisma
★ De geheimen rondom storytelling
★ Aan de slag met je eigen casus
★ Methoden om je verhaal te vinden
★ Het verhaal sterker maken
★ Het verhaal boeiend vertellen
★ Het verhaal integreren in je presentatie
★ Interactie met je publiek
★ Plus: veel oefenen en feedback ontvangen!

Erik Mathlener, trainer en storyteller
Wat heb jij nodig? Bel 06 - 3622 3055 of mail erik@storymanagement.nl

"Verrassend hoeveel je in 1 dag
kunt leren en ervaren. Theorie,
handige tips, oefenen en nog
eens oefenen."
"Erik weet je precies in de goede
balans te houden tussen iets
willen leren en je niet
ongemakkelijk voelen."
"Veel persoonlijke aandacht en
tijd voor re ectie."

www.storymanagement.nl

Workshop Presenteren met Storytelling
Na deze workshop…
★ ken je de impact van een verhaal,
★ weet je verhalen te vinden voor je boodschap,
★ herken je de elementen van een boeiend verhaal,
★ vind je het minder spannend te presenteren,
★ sta je authentiek en inspirerend voor een groep,
★ is je publiek overtuigd van je boodschap,
★ ga je naar huis met een bruikbaar verhaal.

Praktische zaken
★ Hele dag workshoppen van 10.00 tot 17.00 uur
★ Maximaal 6 deelnemers
★ Inclusief zeer complete huisgemaakte lunch
★ Ko e, thee en bijzonder lekkere versnaperingen
★ Met werkboek “Storytelling in drie bedrijven”
★ Certi caat
★ Schrijf je in voor € 495 exclusief btw
Bonus: 3 maanden gratis praktijkhulp en -advies

Past in je agenda
Eén dag trainen
Volop persoonlijke aandacht
Maximaal 6 deelnemers
Praktisch toepasbaar
Gericht op je werkpraktijk

Andere Storytelling
Workshops
Overtuigen met Storytelling
Mensen enthousiast maken
voor jouw visie of plan
Teambuilding met Storytelling
Jullie rode draad ontdekken:
welk verhaal bindt jullie?

Meld je aan via
www.storymanagement.nl

Storytelling als Managementtool
Werk aan vertrouwen met je
persoonlijke verhaal

Oefenen en feedback krijgen
Leren door te doen
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Erik Mathlener, trainer en storyteller
Wat heb jij nodig? Bel 06 - 3622 3055 of mail erik@storymanagement.nl

www.storymanagement.nl

