
Mediatraining voor professionals
Vergroot je overtuigingskracht

Oefen in een professionele studio setting.

Neem de regie over je mediaoptreden.
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Samenvatting

Duur sessie

Groepsgrootte

Voertaal training

Locatie

Kan het traject ook online?

Prijs per dagdeel (Excl BTW)

Nee, deze training is niet online te
volgen

Nederlands/Engels

Op maat

1 tot 4

Vanaf €975

In overleg

(071) 207 0010
Info@debatexpert.nl

Devin van den Berg

Vragen over deze training?

Offerte aanvragen

https://www.debatexpert.nl/offerte-aanvragen
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Leer van onze DebatExperts

Inzicht krijgen in je eigen sterktes en zwaktes is cruciaal om een
zelfverzekerde en overtuigende spreker te worden. Daarom staat het
creëren van een veilige omgeving waarin je fouten durft te maken en
kritisch naar jezelf durft te kijken centraal bij iedere training.

Oefen in een professionele studio setting

Kritisch leren in een veilige omgeving

Op maat gemaakte casuistiek

Onze filosofie

Wij geloven dat een goede trainer zowel theoretisch onderlegd moet
zijn als ruime praktijkervaring moet hebben. Daarom bestaat ons
collectief uit sprekers die zichzelf op internationale podia hebben
bewezen. Hierdoor weten ze als geen ander wat je moet doen om stress
om te zetten in enthousiasme. Ook hebben ze door deze ervaring een
onuitputtelijke database aan overtuigingstechnieken opgebouwd.

Een van de grootste verschillen tussen een mediaoptreden en een
normale presentatie is dat je moet preseteren in een omgeving die je
niet goed kent. Je verhaal doen voor een draaiende camera brengt een
nieuw soort spanning met zich mee. Daarom simuleren we deze
omstandigheden zoveel mogelijk tijdens de training, zodat jij vol
vertrouwen aan je volgende mediaoptreden kunt beginnen.

Door middel van op maat gemaakte cases en herkenbare voorbeelden
zorgen we ervoor dat de training altjid aansluit bij jouw dagelijkse
praktijk. Op deze manier weet je zeker dat je alles wat je leert
ook daadwerkelijk in de praktijk kunt toepassen.
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Resultaat

beantwoorden
Moeilijke vragen

communiceren
Bewust en overtuigend

formuleren
Heldere kernboodschap

voorbereiding
Regie tijdens de

Bij radio- of tv- gesprekken heb je
maar weinig tijd om je boodschap
over te brengen. Daarom leer je
hoe je bondige kernboodschappen
formuleert. Samen formuleren we
een aantal kernboodschappen die
je gelijk kan inzettenbij je volgende
mediaoptreden

Om te zorgen dat je niet voor
onaangename verrassingen komt
te staan is het van belang vooraf
goede afspraken te maken.Daarom
bespreken we welke vragen je
altijd vooraf zou moeten stellen.

Om een onuitwisbare indruk achter
te latenmoet jewetenhoe jeoverkomt.
Daarom nemen we tijdens de training
alle oefeningen op. Zo kun je jezelf
terugzien en ontdekken wat je moet
doen om overtuigender te
communiceren.

Je wil zeker weten dat je niet
dichtslaat of antwoorden geeft
waar je later spijt van krijgt. Daarom
gaan we je tijdens de training
kritisch ondervragen, zodat je precies
weet hoe je daarmee om kunt
gaan.
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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

Offerte aanvragen

Debatexpert

@Debat_Expert

Debatexpert

(071) 207 0010

Info@debatexpert.nl

Debatexpert.nl

https://www.debatexpert.nl/offerte-aanvragen

