Persbericht voor Soest
Netwerkt 8 sept. 2015
Workshop Presenteren voor Soest
Netwerkt
Bibberende knieën, klamme handen en
dan ook nog eens je tekst vergeten…
Iedereen die (soms voor het eerst) gaat
presenteren, heeft er wel eens last van.
In deze wereld moet je je steeds meer
presenteren, of dat nu voor een groep,
een interview of een sollicitatie is.
Presenteren is echt niet zo moeilijk als de
meeste ZZP-ers denken.
Met een goede voorbereiding en de juiste
stappen kan iedereen dit leren.
Het van belang dat je boodschap goed en
duidelijk overkomt en dat je weet wie je
publiek is.
Voor Soest Netwerkt verzorgt Rombout
Verschoor op dinsdagavond 8 september
een korte workshop over dit onderwerp.
Tijdens deze avond geeft hij een inkijk in
de do’s en dont’s van presenteren en
deelt hij zijn eigen ervaringen over
presenteren in de praktijk.
Met zijn jaren lange omroep ervaring als
cameraman/editor en co-trainer voor een
aantal communicatie bedrijven heeft hij
een speciale cursus samengesteld om de
ZZP-er te helpen zijn bedrijf goed te
presenteren.

Voor wie?
Iedereen die meer wilt weten over dit
onderwerp is welkom. De workshop is
geschikt voor iedereen: voor de ervaren
en onervaren presentator.
Programma en locatie
19:30u inloop
20:00u start programma: workshop
presenteren
21:15 einde workshop
21:30u start netwerkborrel
Locatie: Ondernemershuis Birkstaete,
Birkstraat 95-1, met parkeergelegenheid
achter het pand (via Van Lenneplaan)
Kosten en aanmelding
Vrienden van Soest Netwerkt kunnen
kosteloos deelnemen. Belangstellenden
betalen 15,- (contant) bij de entree.
Aanmelden kan via
www.soestnetwerkt.nl
Vervolg
Heb je na deze avond de smaak te
pakken en wil je meer weten? Dat kan.
In de speciale No Nonsense Presentatie
Training voor ZZP-ers die slechts één
dagdeel in beslag neemt komt alles wat
je nodig hebt aan bod.
De boodschap, kernwoorden,
stemoefening, storytelling, bridging,
flagging, houding, ademhaling, uitstraling
en nog veel meer.
Bij deze presentatie training wisselen
theorie en praktijk elkaar af, want de
cursisten komen ook een aantal keren
voor de camera. Want jezelf zien en
horen is voor velen een openbaring.
Presenteren is topsport! Maar met veel
“meters maken” kan iedereen dat leren !
Wil je er meer over weten, kijk dan op
www.romboutverschoor.nl.

