Training

Overtuigend Presenteren
2 Dagen
Ben je op zoek naar een ontspannen en overtuigende wijze van
presenteren? Wil je tijdens je presentatie de boodschap goed
overbrengen? Wil je de aandacht van het publiek vasthouden? Wil
je leren omgaan met je spanning? Dan is deze training uitermate
geschikt voor je. De training is erop gericht om aangenaam en met
overtuiging te presenteren. Op natuurlijke wijze leer je je toehoorders
te boeien en inspireren. Een aansprekende presentatie is een
combinatie van persoonlijke stijl en een aantal technieken. Met deze
waardevolle training breng je je presentatietechnieken naar een hoger
niveau en vergroot je je zelfvertrouwen.

Resultaat

Programma

• Je ontwikkelt je presentatiekwaliteiten naar een hoger niveau
• Je leert kernachtig, gestructureerd en inspirerend je boodschap te
delen met je publiek
• Je vergroot je zelfvertrouwen in het geven van presentaties
• Je bent in staat om je presentatie te laten aansluiten op je
doelgroep
• Je bent in staat om op de juiste wijze in te spelen op vragen en
reacties
• Je leert omgaan met spanning vooraf of tijdens de presentatie
• Je bent in staat om op ontspannen en authentieke wijze te
presenteren
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Doelgroep
Iedereen die zijn of haar presentatiekwaliteiten naar een hoger niveau
wil brengen.

Studiewijze
Voorafgaand aan de training ontvang je de ICM-videoserie
Overtuigend Presenteren en worden je persoonlijke leerdoelen via
een intake op onze online leeromgeving in kaart gebracht. Onder
leiding van een ervaren trainer raak je, door theorie, oefeningen en
interactie in de bijeenkomsten en thuis vertrouwd met de materie. Je
hebt ruim gelegenheid om presentaties te geven en mogelijkheden
uit te proberen.
Naast de bijeenkomstdagen werk je via de online leeromgeving.
Deze ondersteunt je tijdens het leerproces en helpt je tevens de
bijeenkomsten effectief voor te bereiden. Na de training blijf je
onbeperkt toegang houden tot deze leeromgeving.
Ter afsluiting van de training stel je een persoonlijk actieplan op, dat
je ondersteunt bij het toepassen van het geleerde in de dagelijkse
praktijk.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.

Investering
De investering bedraagt € 1.395.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie. De totale investering is excl. btw.
Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie www.icm.nl/btw..

Vervolgtraining
Presenteren voor ervaren Sprekers

Presentatie en de doelgroep
Verschillende soorten presentaties
Voorbereiding en opbouw van je presentatie
Verbale en non-verbale communicatie
Basishouding tijdens je presentatie
Je persoonlijke stijl van presenteren
Authentiek presenteren
Omgaan met vragen en lastige situaties
Vergroten van je zelfvertrouwen
Spanning laten verdwijnen
Gebruik van audiovisuele hulpmiddelen
Creativiteit in je presentaties
Presentaties oefenen en feedback ontvangen
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Duur, data en plaatsen
Deze training duurt 2 dagen. Tussen de twee bijeenkomsten heb je
een online coachingssessie met de trainer.
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda,
Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: vr 7 jun – vr 21 jun 2019
Training: wo 11 sep – wo 25 sep 2019
Training: do 3 okt – do 31 okt 2019
Training: vr 1 nov – vr 15 nov 2019
Training: wo 15 jan – wo 29 jan 2020
Training: vr 13 mrt – vr 27 mrt 2020
Training: wo 13 mei – wo 27 mei 2020
Training: vr 12 jun – vr 16 jun 2020
Maximale groepsgrootte: 12 personen

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/op
Deze training biedt ICM ook In Company aan en als E-Learning.

