TRAINING PERSOONLIJKE
COMMUNICATIEKRACHT
ZELFVERZEKERD EN BETROUWBAAR OVERKOMEN BIJ PRESENTATIES,
PUBLIEKE OPTREDENS, DEBATTEN EN IN DE MEDIA!

WORD REGISSEUR VAN JE EIGEN BOODSCHAP!
Het ontspannen overbrengen van jouw boodschap met een zelf verzekerde
houding is niet altijd gemakkelijk. Onze training Persoonlijke
Communicatiekracht helpt om jouw verhaal helder en krachtig te
formuleren. En zelf verzekerd en betrouwbaar over te brengen. Alle
vaardigheden die je leert kun je inzetten voor publieke optredens,
presentaties, debatten en bij media-optredens.
ONZE TRAININGEN ZIJN PRAKTIJKGERICHT

NA ELKE OEFENING GAAT HET GEMAKKELIJKER

Onze trainers verzorgen een echte doe-training.

De training bestaat uit het geven van korte

Kortom: intensief aan de slag met jouw persoonlijke

presentaties, interviews, kernboodschappen

leerdoelen, die we vooraf inventariseren. En met cases

formuleren en het naspelen van een crisissituatie. We

uit jouw dagelijkse praktijk, zodat je morgen aan de

nemen alles op camera op, zodat we het resultaat

slag kunt. We leren geen trucs, maar versterken jouw

samen kunnen analyseren en bespreken. Daarbij kijken

talent voor spreken in het openbaar. Na de training

we naar boodschap en non-verbale elementen. In een

ben je goed in staat om comfortabel jouw verhaal

veilige groepsomgeving krijg je feedback waar je mee

krachtig neer te zetten. Vanuit je hart, met passie en

verder kunt*.

betrokkenheid.
ONZE TRAINERS

Marcel van Dijk

Heeft 20 jaar ervaring
als woordvoerder en
communicatiestrateeg
in de publieke sector.

Nynne Allema

Heeft in de afgelopen
jaren verschillende
bekende Nederlanders
getraind.

Piet-Cees van der Wel

Heeft jarenlange
ervaring als lokaal
politicus en
campagneleider.

Gert Klooster

Heeft een schat aan
ervaring, eerst in de
media, later als strategisch
adviseur en trainer.

MEER INFORMATIE?

Wil je meer weten over onze één- of meerdaagse trainingen Persoonlijke Communicatiekracht?
Of wil je nu geholpen worden bij het formuleren van een krachtige boodschap? Neem dan contact op:
marcel@comcept.nl of: 06 – 430 68 243.

COMCEPT.NL

