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Summercourse
Overtuigen &
Presenteren

Vaker overtuigen,
Heb jij ook altijd de beste
ingeving nadat je de presentatie hebt
gegeven? Of lukt het je telkens niet om gelijk
te krijgen terwijl je het wel hebt? Niet nodig.
Overtuigen kun je leren!

Als professional moet je verbaal sterk
zijn en beschikken over een goede
overtuigingskracht. Wat voor sommige
sprekers makkelijk gaat en zelfs leuk is,
is voor anderen juist lastig. Uiteindelijk is
iedereen gebaat bij goede mondelinge
uitdrukkingsvaardigheden. Dat is dan
ook het doel van deze Summercourse
Overtuigen & Presenteren. In één dag

in iedere situatie
met de juiste
woorden!

leer je beter presenteren, strakker pitchen,
overtuigender argumenteren en de juiste
woorden te gebruiken in elke setting. Deze
speciale cursus wordt aan het begin en aan
het einde van de zomer aangeboden.
De Summercourse gaat in op presenteren,
goed structureren, overtuigend argumenteren, de juiste woorden kiezen met
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Voor wie?

framing én het verhaal neerzetten in een
korte pitch of presentatie. Daarnaast
word je geïnspireerd door TEDx sprekers,
wereldleiders en CEO’s via de analyse
van videofragmenten en krijg je de do’s
& don’ts van Powerpoint en spreken
tijdens congressen. Natuurlijk krijg je
tijdens de training uitgebreid feedback van
medecursisten maar vooral door de zeer
ervaren trainer & overtuigexpert zelf.
Het resultaat? Een solide basis om jouw
presentatie naar een volgend niveau te
tillen.

en ‘Succesvol spreken in het
openbaar.’ Hij wordt regelmatig
gevraagd om als deskundige
in de media zijn duiding te
geven bij politieke campagnes,
debatten en speeches voor o.a.
Jinek, Goedemorgen Nederland,
EenVandaag, BNR en NPO
Radio1.

Trainer & Communicatiespecialist
Donatello Piras leert je overtuigen en
geeft de cursisten een goed inzicht in
eigen communicatiestijl. Je analyseert zelf
sprekers maar gaat ook zelf aan de slag
zodat je daadwerkelijk progressie boekt.
De praktijkopdrachten bestaan onder
meer uit het houden van een korte pitch
of het presenteren van een voorstel in een
setting naar keuze, zoals een congres of
boardmeeting.

Donatello Piras is overtuigexpert en een
echte autoriteit op het gebied van spreken in
het openbaar. Hij staat zelf jaarlijks 100 keer
op het podium als spreker & dagvoorzitter.
Tevens is hij trainer & coach van CEO’s,
topmanagers en politici. Hij begeleidt hen
bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een
belangrijke speech of een politiek gevoelig
debat. Donatello begeleidt al jaren politici
van wethouders tot bewindslieden. Ook
ontwikkelde hij diverse trainingen van ‘De
vrouw als spreker’ tot ‘Perfect Pitchen’

De Summercourse Overtuigen &
Presenteren is geschikt voor iedere
professional die een stap wil maken in zijn
mondelinge vaardigheden. Dat kan zijn
spreken, speechen of pitchen. Gezien de
opbouw van de training kun je zelf kiezen
welke setting je kiest voor jouw oefeningen.
Dat kan een pitch zijn, een speech voor een
groep of het presenteren van een voorstel
in een vergadersetting.
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Resultaat

Na deze Summercourse:
•

De Summercourse is geschikt voor elke
professional die ervaring heeft met
presenteren en progressie wil boeken.
Onder meer managers, consultants,
directeuren, politici, adviseurs, advocaten

•
•
•
•

Lunch

•
•

en docenten zullen gebaat zijn bij deze
training, gezien de vele momenten dat
ze afhankelijk zijn van goede verbale
vaardigheden.

Programma

•

Wat is jouw communicatiestijl?
Het geheim van Overtuigingskracht
Oefening 1
Krachtig Presenteren
Oefening 2
De do’s & don’ts bij Powerpoint

•
•
•
•
•
•

Inspiratie van TEDx,
wereldleiders en CEO’s
De onmisbare spreekstructuur
voor ieder verhaal
Oefening 3
Meer zeggen met minder
woorden via Framing
Oefening 4
Omgaan met lastige vragen
en de autoriteit vasthouden
Wrap up & Laatste Tips

Einde

•
•
•
•

Heb je inzicht wat overtuigend
is en wat niet
Spreek je krachtig en overtuigend
Weet je een verhaal logisch op
te bouwen
Kun je in de voorbereiding beter
kiezen wat je gaat zeggen
Kun je meer zeggen met
minder woorden
Argumenteer je sterk en logisch
Weet je hoe je overtuigend en
zelfverzekerd kunt presenteren
Weet je de belangrijkste do’s & dont’s
van hulmiddelen zoals Powerpoint
Weet je hoe je de autoriteit in een
gesprek kunt vasthouden bij lastige
vragen

Je leert technieken die passen bij jouw
persoonlijke spreekstijl en situatie. Je
kunt een boeiend verhaal vertellen en
je bent geoefend in het improviseren bij
onverwachte gebeurtenissen tijdens een
speech, presentatie, betoog. Je gaat
effectief om met moeilijke vragen en
weerstand.
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Trainingsinformatie

Locatie: 		
Spaces Amsterdam
		Amstel
Inloop: 		
09:00
Start training:
09:30
Einde: 		
17:00
De ééndaagse training:
Overtuigen & Presenteren kost €750,-.
De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers. Je kunt kiezen tussen dinsdag
9 juli of dinsdag 27 augustus 2019.
De training wordt op beide data gegeven.
De Summercourse Overtuigen & Presenteren
is inclusief:
•
Koffie, thee & uitgebreide lunch
•
Goed bereikbaar met OV en 		
auto, parkeren is mogelijk: wel 		
reserveren van te voren.
•
Een hand-out van de presentatie
•
Het boek “Debatteren om te
•
Winnen, de kunst van het overtuigen”
geschreven door o.a. Donatello Piras
•
Een digitale intake van de leerdoelen

“Donatello is een expert
op het gebied van
beïnvloeding en pitchen. Na
zijn presentatie waren de
Energizers onverminderd
enthousiast”! - Klaas
Weima, ENERGIZE

Korting
Er is een speciale vroegboekkorting van
kracht. Tot 1 mei ontvang je 15% korting op
de totaalprijs en betaal je slechts €637,50
Bij twee deelnemers ontvang je
10% korting op de totaalprijs per
deelnemer!
NB: de kortingen kunnen niet worden
gecombineerd. In het geval van twee
deelnemers voor 1 mei ontvangen
jullie beiden 15% korting.
Inschrijven kan via deze link.
Heb je vragen over deze training?
of meer informatie nodig over
de mogelijkheden en opties?
Neem contact op met
Carolien de Boer carolien@
donatellopiras.nl of bel:
06-11649026

