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Productbeschrijving: Training Presenteren met paardenkracht
Training
presenteren met
paardenkracht
Aantal personen
Thema

Vorm

Investering
Werkwijze

Organisatie

Resultaat

U zult door deelname aan deze training een betere
invulling geven aan de drie succesfactoren voor een goede
lezing (persoon, inhoud en techniek) waardoor u beter uw
boodschap aan uw publiek overbrengt.
Team (eigen groep)/
Deze training wordt zowel als open training (op
Open Groep
persoonlijke titel intekenen), als training binnen bedrijven
gegeven.
Vaardigheden
Iedereen krijgt te maken met presenteren. Of dit nu is
t.b.v. Privé en het Werk tijdens een studie, in een werksituatie of tijdens het
moment dat je je vriend(en)(in) ergens van wilt
overtuigen. In alle gevallen probeer je iets te vertellen dat
“bij de ander moet blijven hangen”. Hoe doe je dat? En
wat is van invloed op het resultaat? Vragen die tijdens de
training aanbod komen. En natuurlijk wordt er veel
geoefend.
Traject/Training/Works Tijdens drie bijeenkomsten krijgt u:
hop/Maatwerk
•
Inzicht in uw persoonlijke invloed op de
toehoorders bij een presentatie. Hierbij worden
zowel paarden als mensen gebruikt. Door oefening
probeert u uw invloed te verbeteren
•
Inzicht in de kracht van uw verhaal. Met behulp
van oefeningen en een klein beetje theorie wordt
uw verhaal effectiever gemaakt
•
Inzicht in de technieken die te gebruiken zijn.
Vooral het benutten van Powerpoint en Impress
komen hierbij aan de orde.
Particulier/Werkgever Voor het uurtarief en totale investering zie onder
Organisatie/Kosten en Betaling
Globaal stappenplan bij De eerste bijeenkomst vindt plaats bij paarden. Deze
dit product
vertellen ons exact hoe we overkomen. De verschillende
fases van een presentatie worden hier geoefend. Verder
wordt gekeken hoe we onze gevoelens en emoties tijdens
een presentatie in-de-hand houden.
Tijdens de tweede bijeenkomst wordt in een zaal geoefend
met een echte presentatie. Hier wordt de nadruk gelegd
op het verhaal en de boodschap.
Tijdens de derde bijeenkomt wordt er techniek aan de
presentatie toegevoegd. En oefenen we een volledige
presentatie.
Inschrijving
Voor open inschrijvingen geldt een uiterste inschrijfdatum
(zie hiervoor de website).
Voor training in uw bedrijf/vereniging/team geldt dat u
zich minimaal twee weken voor de gewenste startdag u
aanmeldt. Dit geeft de zekerheid dat op tijd gestart kan
worden met het traject.
Datum/Tijd
Startdatum en tijdstip op de dag is in onderling overleg te
bepalen bij trainingen voor teams/verenigingen/bedrijven.
Voor open trainingen staan de momenten vast en worden
deze in de aankondiging aangegeven.
De oefeningen met het paard gebeuren bij daglicht.
Locatie
De oefeningen met het paard vinden in de buitenlucht
plaats nabij de stal van het paard.
De overige trainingsmomenten vinden in een zaal of op
een onderling af te spreken locatie plaats.
Frequentie
Drie bijeenkomsten met telkens één week ertussen.
Afmelden
Afmelding dient minimaal 24 uur voor de eerste training te

Kosten en Betaling

gebeuren, anders worden de normale kosten van de
volledige training in rekening gebracht. Gemiste
bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden.
Bedrijfstraining minimaal 7 dagen van te voren afmelden.
Uitzonderingen: aantoonbare ziekte paard of
ijzel/sneeuw/onweer tijdens een afspraak voor werken
met het paard. De bijeenkomst zal dan verzet worden.
Kosten:
Open trainingen: zoals vermeld bij de aankondiging
Bedrijfstraining: afhankelijk van het aantal deelnemers en
de aanpassingen aan de inhoud.
Betaling:
De betaling moet binnen zijn voor aanvang van de cursus.

