Masterclass 24 augustus 2016

Persoonlijke impact in spreken en presenteren
24
In leven en werken word je uitgedaagd om jouw visie en plannen te presenteren, om
24
met mensen te spreken en mensen toe te spreken. Om te inspireren en draagvlak te
creëren bij stakeholders, partners, teamleden, medewerkers en klanten.
Hierbij is het essentieel dat je in jouw communicatie mensen weet te boeien en te
binden: krachtig, solide, speels, authentiek, geloofwaardig, vrij van spanning en met
plezier.

De Masterclass Persoonlijke Impact in Spreken en Presenteren is voor:
• mensen die de onzekerheid bij spreken en presenteren om willen buigen naar vertrouwen
• gevorderde sprekers die een groot of klein publiek nog meer willen boeien en binden

Programma en resultaten
Lichaamshouding en ademhaling zijn doorslaggevend voor
onze stemkwaliteit. Samen met onze non-verbale communicatie
is de stemkwaliteit bepalend voor de impact van onze
communicatie.
In deze Masterclass werkt trainer Marcella Bos samen met
Heidi Sinke, die expert is op het gebied van grounding,
basisspanning, ademhalingstechniek en lichaamshouding. Al
deze onderwerpen komen in de masterclass aan bod evenals
luistermanieren en de klank en draagkracht van de stem.
Gedurende de dag werken we aan bewustwording, nieuwe
inzichten en nieuw gedrag.
Een rijk pallet van oefeningen en werkvormen draagt bij
aan het ervaringsleren, dat tegelijkertijd wordt
onderbouwd door theoretische en praktische kennis en
persoonlijke aandacht. Na afloop van de Masterclass ben
je in staat de nieuwe inzichten in de praktijk te brengen en
jezelf krachtig en met meer impact te presenteren.

Masterclass 2016
Woensdag 24 augustus 2016. Locatie: Dorpshoeve in Maartensdijk.
Duur: 1 dag. Ontvangst 08.30 uur. Aanvang 09.00 uur. Einde 17.30 uur.
Groepsgrootte minimaal 8 en maximaal 10 personen.
Kosten € 595,= per deelnemer ex.21% btw en inclusief locatie en lunch.

Contact, aanmelden en meer informatie
Magda Veenendaal 06-34735380
Tim Colijn
06-42813279
Marcella Bos
06-11495189
Of kijk op www.engagingleadership.nl

magdaveenendaal@engagingleadership.nl
tim@engagingleadership.nl
marcella@bosmatchworks.nl

Deze Masterclass is ontwikkeld door Bos Matchworks en Engaging Leadership,
en onderdeel van de Engaging Leadership Academy

