
Dagvoorzitterschap
Ervaring en interactie als basis voor succes

Onze dagvoorzitters denken met je mee en zorgen voor de juiste
toon. Zo maken we samen iedere bijeenkomst tot een succes.

DebatExpert



2

Samenvatting

Over onze dagvoorzitters

Voertaal

Online bijeenkomsten

Prijs per dagdeel (Excl BTW)

Nederlands/Engels

Onze dagvoorzitters hebben
veel ervaring met het leiden
van gesprekken en
bijeenkomsten. Ze creëren een
energieke sfeer waarbij de
deelnemers centraal staan. Zo
maken we samen jouw
evenement tot een succes.

Vanaf €1250

Op zoek naar een dagvoorzitter
voor een online of hybride
bijeenkomst? Neem contact
met ons op en ontvang een
plan en offerte op maat.

(071) 207 0010
Info@debatexpert.nl
Of stuur een appje.

Devin van den Berg

Benieuwd hoe we kunnen helpen?

Plan online brainstorm

contact us: info@debatexpert.nl

https://wa.me/31628659458
https://www.debatexpert.nl/online-brainstorm/


contact us: info@debatexpert.nl

Enthousiaste en flexibele sprekers
Ieder evenement is leuker en effectiever als het wordt geleid door een
enthousiaste dagvoorzitter. Onze dagvoorzitters kunnen als geen ander
de sfeer in een zaal lezen en hierop inspelen. Hierdoor weten zij bij
ieder publiek de juiste snaar te raken.

Als je de deelnemers van je bijeenkomst echt wil inspireren is het
belangrijk om hen actief te betrekken bij het programma. Daarom
zoeken onze dagvoorzitters altijd naar nieuwe manieren om het publiek
actief deel te laten nemen aan je bijeenkomst.

Op zoek naar interactie

Hoe willen we dat de deelnemers de bijeenkomst beschrijven aan
anderen? Met wat voor gevoel moet het publiek naar huis gaan? Aan de
hand van dit soort vragen kijken we samen naar de doelen van je
bijeenkomst. Zo zorgen we ervoor dat het programma niet alleen leuk
maar ook doeltreffend is.

Doelgericht

Inspiratie nodig? Geen probleem, wij denken graag met je mee. Samen
bedenken we prikkelende stellingen, interactieve werkvormen en
energieke programmaonderdelen.

Partner tijdens de voorbereiding

Onze filosofie
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Onze aanpak

Plan online brainstorm
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Stap 3 - Aan de slag

Nu kunnen we echt beginnen! We zorgen dat het
podiumprogramma tot in de puntjes is verzorgd en denken
mee over de verdere invulling van je evenement. Op de
dag zelf hebben onze dagvoorzitters een duidelijk doel:
een interactief programma neerzetten waardoor alle
deelnemers met nieuwe inzichten en nieuwe energie naar
huis gaan.

Stap 2 - Ontvang een offerte op maat

Na de brainstorm briefen wij de gekozen dagvoorzitter en
plannen we samen met de dagvoorzitter de verdere
voorbereiding. Aan de hand van de ideeën uit de
brainstorm ontvang je een offerte op maat.

Stap 1 - vrijblijvende online brainstorm

Samen brengen we in kaart hoe we je kunnen helpen om
jouw evenement tot een succes te maken. Daarnaast kijken
we welke dagvoorzitter het best aansluit bij de doelen van
je evenement. Je kunt je brainstorm zelf inplannen of ons
bellen/appen.

https://www.debatexpert.nl/online-brainstorm/
tel:0628659458
https://wa.me/31628659458


Vragen of opmerkingen?
Onze Debatexperts staan voor je klaar

Plan online brainstorm

Debatexpert

@Debat_Expert

Debatexpert

(071) 207 0010

Info@debatexpert.nl

Debatexpert.nl

https://www.debatexpert.nl/online-brainstorm/

