Masterclass
Schrijf je Perfecte Pitch
In deze masterclass gaan we werken aan een eigen, perfecte pitch van 1,5 minuut.
Je leert
 Hoe je je boodschap kort en bondig overbrengt
 Hoe je je publiek aan je lippen laat hangen
 Hoe je daarbij 100% jezelf kunt zijn

Praktisch

Methode

 Tijd: 2 — 2,5 uur

 Super interactieve workshop
 Kleine stukjes theorie
 Stap-voor-stap zelf je pitch opbouwen

 Aantal deelnemers: 2-200

Eindresultaat
 Eerste versie van je 1,5 minuut pitch af
 Netwerkgesprekken die vaker tot sales leiden
 Kortere meetings, waarin makkelijker beslist wordt

 Methode:
 Online, via jullie videobelsysteem
(zoals Zoom of MS Teams)
 Fysiek, op elke gewenste locatie
in Nederland

Referenties
De training was erg interactief! Ik heb er veel van geleerd en vond Esmeralda een zeer bekwame coach.
Ze heeft een enorm positieve uitstraling en stoomt je met heldere feedback klaar voor het pitchmoment!
Voor een volgende belangrijke presentatie zou ik haar zo weer contacten!
Quirine van Hasselt, Senior Communicatieadviseur
Een inspirerende masterclass gehad van Esmeralda.
Direct vanaf haar eerste zin had ze mijn aandacht met
een pitch die staat als een huis. Een absolute aanrader
voor degene die een professionele pitch wil schrijven.
Hans Schonenberg, Key Accountmanager
Ik raad Esmeralda aan omdat zij goed met je meedenkt, weet wat belangrijk is voor de doelgroep en
digitaal heel krachtig en enthousiast overkomt.
Miranda Scannel, P&O Employability

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

E info@depitchcoach.nl

