Razendsnel overtuigen in 1,5 minuut
Creëer de perfect pitch die je publiek aan je lippen laat hangen
en je boodschap écht overbrengt.
Als directeur, manager of topprofessional moet je
regelmatig mensen in korte tijd overtuigen. Tijdens
een overleg, op een netwerkborrel, of in een videoboodschap.
Maar lukt dat ook altijd? Of merk je:
 Dat je zoveel wil zeggen dat je langdradig, wollig
of te technisch wordt?
 Dat je luisteraars regelmatig verveeld rondkijken?
 Dat je niet ontspannen voor een (web)camera bent?

Wat is een perfecte pitch?
Een perfecte pitch brengt je oprechte enthousiasme
voor jouw idee, product of dienst razendsnel over. Op
zo’n manier dat je publiek aan je lippen hangt en je
boodschap overkomt én blijft hangen. Zonder dat
het een verkooppraatje wordt en op een manier die
100% bij je past.

Mijn aanpak:
Leidt dat er toe:
 Dat je ideeën niet (snel genoeg) uitgevoerd worden?
 Dat je meetings eindeloos duren?
 Dat je omzet achterblijft?
Als het antwoord op één of meer van deze vragen
‘ja’ is, dan heb je een perfecte pitch nodig.

 Ik werk 1-op-1 met je, 100% maatwerk
 Razendsnel, precies wat jij nu nodig hebt
 Op basis van jouw oprechte enthousiasme
 Eerlijke, heldere en prettige feedback
 Op wetenschap gebaseerd
 Niet uit je hoofd leren, maar in je lijf (Lijfleren™)

Mijn visie is dat de meeste professionals de handvatten en tools missen om goed te kunnen pitchen.
Dat ze zo diep in de materie zitten dat het moeilijk is
om de hoofdlijnen te zien en de details weg te laten.
Dat ze niet weten wat ze moeten zeggen en hoe ze
dat moeten zeggen op een manier die authentiek is
en 100% bij ze past. Simpelweg omdat ze het nooit
hebben geleerd. Terwijl goed pitchen iets is dat ik
iedereen kan leren.

Resultaat
Voor wie is het?

Wat ga je ontdekken?

Speciaal voor...

Je gaat leren hoe je:

 Directeuren

 Een geweldige pitch creëert op basis van maar 4 elementen

 Managers

 Een boodschap overkrijgt in slechts 1,5 minuut

 Ondernemers

 Schrijft om volledig, krachtig en begrijpelijk over te komen

 Topprofessionals
 Politici

Je gaat ontdekken hoe je je publiek betovert, hoe je:

…die hun ideeën willen realiseren

 Hen meeneemt in jouw wereld

en willen inspireren.

 Je luisteraars aan je lippen laat hangen
 Je kijkers helemaal betrekt bij jouw verhaal
 Een echte connectie met je toehoorders maakt
 Je publiek aanzet tot actie

Je gaat merken wat je met je lichaam kunt doen om:
 Rust, autoriteit en/of passie uit te stralen, zowel in persoon als
op camera
 Je mondelinge boodschap te versterken
 Je pitch tot wel 7x sneller te onthouden dan met uit het hoofd leren

Wat is het resultaat?
Jouw perfecte pitch:

Dat leidt tot:

 Op papier

 Sneller, makkelijker en krachtiger overtuigen

 Op je smartphone

 Kortere vergaderingen

En je weet voor de rest van je leven hoe je boeit en
inspireert op een manier die 100% bij jou past.

 Verhoogde omzet

Over De Pitchcoach
dr. Esmeralda Kleinreesink
Dr. Esmeralda Kleinreesink van De Pitchcoach is dé
expert op het gebied van pitchen in Nederland. Ze
geeft topprofessionals praktische en op wetenschap
gebaseerde handvatten om hun boodschap
gepassioneerd over de (digitale) bühne te brengen.
Ze gebruikt hiervoor onder meer haar eigen
pitchtechniek Lijfleren™.
De voormalig beroepsmilitair is daarnaast auteur,
TEDxspreker en prijswinnend wetenschapper op
het gebied van storytelling. Ze blogt voor
Frankwatching en ondernemersmagazine FEEM.
Dankzij haar podium-, schrijf- en wetenschappelijke
ervaring weet ze feilloos wat nodig is om écht te
kunnen overtuigen.
Als beëdigd tolk Engels is Esmeralda tweetalig en
werkt ze net zo makkelijk in het Engels als in het
Nederlands.

 “Esmeralda is duidelijk, to the point en eerlijk.

Haar manier van werken vind ik heel prettig: met
humor, aandacht en concreet toewerken naar
een resultaat!” Ellen Dieperink
 “Esmeralda heeft de gave om in korte tijd veel

kennis over te dragen en zo aan te leren dat het
in je systeem gaat zitten.” Marco den Daas
 “Esmeralda is enthousiast en komt snel tot de

kern. Het vakmanschap spat ervan af.”
Hans Straver

Referenties

Kernboodschap
Toen de jury motiveerde waarom ze mij de titel
Ambtenaar van het Jaar 2021 hadden gegeven
zeiden ze: “Omdat je heel kernachtig weergeeft
waar je werk om draait”. Nou, ik ben van mezelf
helemaal niet kort en krachtig. Ik heb de neiging
om maar door te blijven praten, veel uit te leggen
en van de hak op de tak te springen. Ik zie overal
verbanden. Maar samen met De Pitchcoach heb ik
mijn kernboodschap naar boven gehaald en ik heb
geleerd hoe ik die kern iedere keer weer op een
boeiende manier kan brengen met voorbeelden
en vooral met gevoel.
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Wendy Kwaks, Ambtenaar van het Jaar 2021

Videopitch

Projectpitch

Als zelfstandige en Integrator wilde ik kort en
bondig uitleggen wat ik voor MKB-ondernemers
kan betekenen. We hebben samen mijn pitch
geschreven en opgenomen in haar studio. Tijdens
het opnemen, kwam alles opeens samen. De hele
pitch kwam er vloeiend en moeiteloos uit. Zonder
twijfel, zonder oplezen of opdreunen, vol vertrouwen
en vanuit mijn kern!

Esmeralda heeft mij geweldig geholpen om tot de
kern van mijn betoog te komen, de pitch te oefenen
en mijn presentatievaardigheden te verbeteren.
Ook heb ik veel van haar geleerd over het gebruik
van mijn handen en stem. Als resultaat heb ik
€ 200.000,00 voor mijn project gekregen om een
nieuwe methode van OV-reizen te beproeven.

Esmeralda leert je veel meer dan alleen de
perfecte pitch schrijven en geven. Esmeralda leert
je een life skill. Toepasbaar op ontelbare situaties
in het leven.
Bianca Bos, ondernemer

De voorbereidingen hebben we slechts in 2 sessies
van 1 uur gedaan. Haar enthousiasme en ongekende positiviteit is ontzettend aanstekelijk. Ik raad
Esmeralda bij iedereen aan.
Ilse Zeij, P&O adviseur

Boek een gesprek:
Wil jij ook 1-op-1 werken aan kort en krachtig overtuigen en inspireren? Boek dan
gelijk een gratis pitchstrategiesessie van 45 minuten. Om helder te krijgen waar
je nu staat en waar je naar toe wil. Met als uitkomst een plan om daar te komen.

Scan de QR-code. Of ga direct naar www.depitchcoach.nl/contact

E info@depitchcoach.nl

