Overtuigtip

Hoe zorg je ervoor
dat lichaamstaal
jouw verhaal versterkt?

Ben je je hard aan het voorbereiden op die belangrijke presentatie? Let op! Als we druk
bezig zijn met onze presentatie vergeten wij weleens dat we meer zijn dan een pratend
hoofd. We hebben namelijk ook nog een lichaam. En dit kun je juist handig inzetten om je
verhaal nog overtuigender over te brengen. In deze video vertelt Marie Maessen wat jij
kunt doen met je lichaamstaal om je presentatie te versterken.

BEKIJK DE VI DEO

Meld je aan voor de gratis oefenavond: Presenteren
Ben jij een oud-cursist? Hoe gaat het met het in de praktijk brengen van de
presentatievaardigheden? Spreek je inmiddels al ontspannen en zelfverzekerd voor
groepen? Presenteren is een vaardigheid die je vaak nodig hebt in je professionele leven.
In al deze situaties is het belangrijk dat jij jouw boodschap helder en overtuigend brengt.
En natuurlijk ook dat je plezier hebt in het presenteren en niet worstelt met zenuwen! Wil jij
als oud-cursist verder oefenen met overtuigend presenteren? Meld je dan nu aan aan voor
de oefenavond van 26 augustus en neem een introducé mee.

RESERVEER JE PLEK

5 gouden tips om je

professioneel te profileren
Wil jij als moderne professional overtuigend
jezelf presenteren? Wist je dat je dit met
simpele handelingen al kunt doen? Het boek
'Nice girls don't get the corner office' van
Lois Frenkel staat boordevol tips. Niet alleen
ambitieuze vrouwen, maar zeker ook
mannen hebben baat bij deze slimme
adviezen. Onze trainer Nick Schoemaker zet
voor jou de 5 beste tips op rij in deze video.

In 8 stappen je zichtbaarheid
vergroten
Heb je weleens het gevoel dat je wordt
overschaduwd door collega’s die harder
schreeuwen? Dat je in vergaderingen even
afwacht en iemand dan precies zegt wat jij
had willen zeggen? Zonde! Juist jouw
ideeën en visies zijn de moeite waard om
gehoord te worden. Ontdek de training
Persoonlijk profileren en leer waar jouw
kracht ligt en hoe je dit op het juiste moment
kunt inzetten.
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