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Presentatietechnieken
Algemene informatie:
Je moet vaker presenteren dan je
denkt. Vaak moet je jezelf
presenteren, of je product, dienst of
bedrijf. In elk geval wordt er naar je
gekeken en geluisterd. De manier
waarom je presenteert kan
doorslaggevend zijn. Vaak is de vorm
belangrijker dan de inhoud. De
workshop Presentatietechnieken
richt zich zowel op de inhoud als op
de vorm. Het geeft je de juiste
handvatten en leert je gebruik te
maken van de meest voorkomende
presentatie-middelen om je
presentatie nog meer kracht bij te
zetten.
Doelgroep:
Wanneer je het geven van
presentaties eng vindt of niet precies
weet waar je het accent op moet
leggen om je presentatie nog meer
overtuigend over te laten komen is
deze workshop echts iets voor jou.
Wij geven je tips om je toehoorders
vanaf het begin te boeien en we
geven je tips om hun interesse over
te laten gaan in daadwerkelijke aktie.
Immers: elke presentatie heeft tot
doel dat toehoorders iets moeten
gaan doen.

Programma-onderdelen:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De voorbereiding op je
presentatie
De structuur van een effectieve
presentatie
Het positief beïnvloeden van de
cognitieve, affectieve en
conatieve attitude van je
toehoorders
AIDA
Vorm versus inhoud
3x -eren
Het creëren van interactie
Het omgaan met reacties van de
toehoorders
Gebruik van de meest
voorkomende
presentatiemiddelen
Het opstellen van een perssonlijk
aktieplan

Duur:
2 dagdelen
Vorm:
Klassikaal
Investering:
€ 495,00 excl. BTW
Inclusief:
• Alle benodigde leer- en
oefenmaterialen.
• Arrangement (zaalhuur, koffie,
thee en lunches bij de
dagopleiding).
• Onbeperkte hulp buiten de
opleidingsuren in de vorm van
telefonische en E-mail
ondersteuning.
Resultaten:

Voorbereiding:
Noteer een aantal praktijksituaties waarin
jouw presentatie belangrijk is. Het meest
effectief is een situatie te schetsen van
iets dat in de nabije toekomst moet
gebeuren. Bijvoorbeeld een presentatie
aan een prospect of klant of het geven
van een presentatie aan je collega’s.

Na het afronden van de workshop
ben je in staat om:
• Met meer zelfvertrouwen je
presentatie te geven.
• Meer en beter gehoord en
positief herinnerd te worden.
• Effectief gebruik te maken van
verschillende presentatie
hulpmiddelen.
• Onderscheidend te zijn.

