
Consult met een DebatExpert
Laat niets aan het toeval over

Op zoek naar advies bij het voorbereiden van een pitch,
speech of debat? Onze Debatexperts staan voor je klaar.

DebatExpert



contact us: info@debatexpert.nl
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Samenvatting

Duur sessie

Groepsgrootte

Voertaal consult

Locatie

Kan het consult ook online?

Prijs per sessie (Excl BTW)

Ja, klik hier voor meer informatieNederlands/Engels

2,5 uur

1 op 1

€550

In overleg

(071) 207 0010
Info@debatexpert.nl

Devin van den Berg

Vragen over deze training?

Plan online intake

https://www.debatexpert.nl/intakegesprek/


Onze expertise

Modereren Pitchen

DebattenBedrijfspresentaties
Ben je een presentatie aan het
voorbereiden en wil je niets aan
het toeval overlaten? Onze
Debatexperts zijn je persoonlijke
sparringspartner. We denken met
je mee en helpen met het
aanscherpen van je boodschap.
Zo weet je zeker dat je presentatie
een succes wordt.

Het leiden van gesprekken kan
een uitdagende taak zijn. We
helpen je de behoeftes van je
deelnemers in kaart te brengen
en geven praktische tips over hoe
je een gesprek kunt leiden. Zo
behoud je de controle en creëer
je constructieve discussies.

Een pitch moet van begin tot eind
zowel boeiend als inhoudelijk
sterk onderbouwd zijn. Daarnaast
moet je ook nog eens om kunnen
gaan met kritische vragen. Een
goede voorbereiding is dus
cruciaal. Wij helpen je jouw pitch
tot een succes te maken.

De beste debatten voer je
wanneer je de inhoud zó goed
kent dat je jouw verhaal ter
plekke kunt aanpassen aan
zowel het betoog van je
tegenstander, als de stemming
van de toeschouwers. Samen
zorgen we dat je klaar bent om
het debat aan te gaan!

contact us: info@debatexpert.nl



Onze aanpak

Plan online intake
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Stap 3 -Aan de slag!

Tijd om aan de slag te gaan. Perfectioneer samen met
je Debatexpert je presentatie, speech of pitch. Het
voordeel van een1-op-1 consult is datwe tijdenshet
consult altijd het plan ter plekke kunnen aanpassen aan
wat jij op dat moment nodig hebt.

Stap 2 -Ontvang een offerte en plan op maat

Na de intake zoeken wij de Debatexpert die het best bij je
past en stellen we een plan op voor de inhoud van het
consult. Vervolgens ontvang je de offerte voor het op maat
gemaakte consult.

Stap 1 - vrijblijvend intakegesprek

Binnen 15 minuten brengen we samen in kaart hoe we je
kunnen helpen enwelke Debatexpert hetbest bij jepast. Je
kunt je intakegesprek zelf inplannen of ons bellen.

https://www.debatexpert.nl/intakegesprek/
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Ontmoet onze Debatexperts

Eva Spoor
Jurylid finale WK Debatteren
Expert publieke debatten

Rob Honig
Europees Kampioen Debatteren

Winnaar Oxford University Debate tournament

Devin van den Berg
Nederlands Kampioen Debatteren (3x)
Gaf training in meer dan 25 landen

Elisa Zondervan
Voormalig VN jongeren vertegenwoordiger

Top 10 NK Debatteren

Onno Blom
Top 10 NK Debatteren

Winnaar Goudsch debattoernooi

Ali Al Khatib
Europees Kampioen Debatteren

Winnaar Oxford University Debate tournament



Vragen of opmerkingen?
Onze Debatexperts staan voor je klaar

Plan online intake

Debatexpert

@Debat_Expert

Debatexpert
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