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Donatello Piras is een veelgevraagd dagvoorzitter, presentator, gespreks- en debatleider met jarenlange ervaring in
binnen- en buitenland. Als televisiepresentator is hij werkzaam voor RTL-Z waar hij de Talkshow Z in Zaken presenteert
en de wekelijkse tv-column in opinieprogramma Dunk
verzorgt.
Donatello staat vrijwel dagelijks op het podium voor bedrijven, overheden, NGO’s en het onderwijs. Hij begeleidt allerhande bijeenkomsten en congressen waarbij interactiviteit
een belangrijk onderdeel vormt. Zijn energieke optredens
worden gekenmerkt door professionaliteit, enthousiasme en
scherpte.
Als trainer en coach begeleidt Donatello vele organisaties in
zijn grote passie: overtuigingskracht. Hij traint politici, ambtenaren en topmanagers - zowel in het Nederlands als in het
Engels - en is als gastdocent verbonden aan diverse instellingen en beroepsgroepen zoals de Orde van Advocaten en de
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Daarnaast schrijft
en publiceert Donatello veel en is hij coauteur van de bestseller ‘Debatteren om te winnen’
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Analyst, communicatiespecialist en
Italiëkenner bij: Radio 1, BNR, NOS,
1Vandaag, Nederlands Debat Instituut
BKB
Gastdocent aan onderwijsinstellingen
als: Inholland, Campus Den Haag,
Radboud Universiteit, HvA

“Donatello is een inspirerende en
hardwerkende professional met een grote
dosis creativiteit en uitstekende sociale vaardigheden.”
Jack De Vries

“Ik ken Donatello als een zeer getalenteerde spreker en debater. Niet alleen huur ik hem in
als spreker en vraag ik hem als deskundige voor bijvoorbeeld interviews, ook kom ik hem
regelmatig tegen in het veld als hij aan het werk is. Altijd wanneer Donatello op een podium
staat, weet hij energie in de zaal te brengen, mensen met elkaar in dialoog te laten gaan en
om de discussie een interessante wending te kunnen geven en zijn publiek te inspireren!”
Alan Bredenhorst

Hill and Knowlton
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