open training

Storytelling
U wilt uw publiek raken in ’t hart. Hen in beweging brengen.
Dan is een ‘standaard’ presentatie vaak niet genoeg. Dan is er méér nodig.
Met storytelling brengt u abstracte thema’s tot leven. In verhalen over echte personen.
Met storytelling brengt u platte feiten tot leven. In verhalen die tot de verbeelding spreken.
Met storytelling brengt u papieren tijgers tot leven. In verhalen die binnen komen.
Verover uw publiek: vertel een verhaal!
U leert…
… hoe u uw eigen verhaal doeltreffend samenstelt
 U leert de onmisbare elementen (her)kennen die een verhaal tot een goed verhaal maken.
 U vindt een passend verhaal als verpakking voor de boodschap die u wilt vertellen.
 U bouwt uw verhaal op volgens een praktisch stappenplan.
… hoe u uw verhaal charismatisch vertelt
 U leert beelden op te roepen door kleurrijk te vertellen.
 U leert emoties te raken door uw houding en mimiek bewust in te zetten.
 U leert spanning op te bouwen door gevarieerd stemgebruik.

Na afloop van de training…
… is uw eerste verhaal kant-en-klaar om aan uw publiek te laten horen;
… weet u hoe u uw verhaal gemakkelijk kunt onthouden;
… bent u in staat uw publiek in ’t hart te raken.

Voor iedereen die…
… presentaties of toespraken moet houden;
… voedingsbodem wil creëren voor bijvoorbeeld: een project, een visie, een doel, een verandering of
nieuwe kernwaarden;
… regelmatig adviezen, diensten of producten presenteert.

Uw eigen verhaal
Hoe kunt u optimaal leren? Door uw praktijk als voorbeeld te gebruiken. Voorafgaand aan de training
bereidt u een eigen verhaal voor. Het liefst een verhaal dat u binnenkort ook echt wilt gaan vertellen.
Dit verhaal vormt de rode draad in de training.

Praktische informatie
Duur:
1 dag, van 9.30 – 16.30 uur
Kosten:
€ 395,- (0% btw)
Inclusief:
lunch, koffie, thee en alle cursusmaterialen
Locatie:
Loo van Eck
Pascalstraat 28 in Ede
Data:
actuele data vindt u op onze site
Schrijf u in en een collega mag mee voor de helft van de prijs!

