Perfect professioneel presenteren
Van goed naar geweldig in 3 maanden:
Laat je persoonlijk coachen door een pitchexpert.
Presenteren of pitchen? Dat gaat je als directeur, ondernemer of topprofessional best goed af. Je doet voor je
gevoel enthousiast je verhaal en voelt je comfortabel bij wat je vertelt.
Maar dan gebeurt het: je publiek raakt afgeleid, kijkt steeds vaker op zijn horloge of smartphone en de energie
stroomt voelbaar de zaal uit. Helaas is het (weer) niet gelukt om de aandacht tot het einde vast te houden…
Herken jij dit? En wil je voortaan niet goed, maar geweldig presenteren, zodat je die sales binnenhaalt, je team
meekrijgt en een (volle) zaal enthousiast krijgt? Ga met De Pitchcoach aan de slag!

 Je wordt 1-op-1 gecoacht

Leer hoe je kunt boeien en overtuigen en een langdradige
boodschap lekker kort overbrengt. Van wát en hóe je iets
zegt, tot effectief gebruik maken van bijvoorbeeld PowerPoint.

 Je krijgt eerlijke, professionele en persoonlijke feedback

Feedback die je normaal niet krijgt, omdat de mensen om je
heen geen diepgaand inzicht hebben in lichaamstaal, de
wetenschap achter presenteren niet kennen en wellicht niet
zo objectief zijn.

 Geen trucjes, maar bewezen, op wetenschap

gebaseerde feiten
Razendsnel een speech leren (niet uit je hoofd, maar net
even anders…)? Rust uitstralen als je spanning voelt? En op
camera of bij het videobellen beter overkomen? Dat ga jij
allemaal leren!

 Tijdsefficiënt werken aan je doelen

En dit alles zonder dat het je veel tijd kost, want je bent al druk
genoeg. Sterker nog, hoe fijn is het dat je die salespitch,
keynote of peptalk samen met een pitchexpert voorbereidt?

Mijn aanpak:
 100% privé coaching & maatwerk
 Precies wat jij nu nodig hebt
 Eerlijke, heldere en prettige feedback
 Op wetenschap gebaseerd
 Niet uit je hoofd leren, maar in je lijf (Lijfleren™)
 Altijd authentiek: focus op 100% jezelf zijn

Resultaat
Voor wie is het?
 Directeuren/CEO’s
 Ondernemers
 Topprofessionals

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor directeuren/CEO’s, ondernemers
en topprofessionals die al goed zijn in presenteren, maar naar een nóg hoger
niveau willen. Zodat ze nu en in de toekomst effectief kunnen inspireren, overtuigen en hun ideeën realiseren.

Wat ga jij doen?

Wat ga jij ontdekken?

In 3 maanden* word je persoonlijk (1-op-1) en op
maat begeleid bij het maken van een drietal presentaties:

Dit ga jij leren:

 Een grote (30+ minuten)
 Een korte (5-15 minuten)
 Een pitch of vlog (1,5-3 minuten)

 Je boodschap laten aansluiten bij je publiek
 Voor de camera als je beste zelf overkomen

 Heldere pitches en presentaties maken (op basis
van slechts 4 elementen)
 Complexe zaken eenvoudig maken

Zo ga jij je publiek betoveren:

Het gaat hierbij altijd om presentaties die je voor je
eigen werk moet geven. Het kost je dus waarschijnlijk
geen extra tijd, maar levert je zelfs tijdwinst op.
Want de voorbereidingen, inclusief veel oefenen,
doen we samen. We werken aan alle benodigde
elementen voor het (verder) versterken van je
presentatie- en pitchvaardigheden. Je leert niet
alleen de (wetenschappelijk onderbouwde) theorie,
maar gaat die ook direct in je eigen praktijk
toepassen. Zo wordt het echt een deel van jou.







Je publiek meenemen in jouw wereld
Je toehoorder aan je lippen laten hangen
Je kijker bij jouw verhaal betrekken
Een echte connectie maken
Je publiek tot actie aanzetten

Zo zet je je lichaam optimaal in:
 Rust, autoriteit en/of passie uitstralen, zowel in
persoon als op camera
 Je mondelinge boodschap versterken
 Je pitch tot wel 7x sneller onthouden (in plaats
van uit het hoofd leren)

Wat is het resultaat?
Na afloop heb je dit bereikt:

Deze resultaten zorgen voor:

 Je kunt sneller, makkelijker en krachtiger overtuigen
�

 Meer omzet

 Je hebt de zekerheid dat je boeit en inspireert op
�

 Snellere uitvoer van jouw ideeën
�

 Meer vertrouwen van medewerkers en

een manier die 100% bij jou past
 Je geeft inspirerende presentaties en pitches

investeerders

waar het publiek nog lang over napraat
 Je bent nooit meer langdradig en brengt je boodschap effectief over binnen de beschikbare tijd

*Als jouw werk en agenda dat nodig maken, is het mogelijk om deze tijdsperiode uit te breiden naar maximaal 6 maanden.

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, blogger (voor Frankwatching) en
prijswinnend wetenschapper op het gebied van
storytelling.
Met 25 jaar leidinggevende ervaring in de overheid,
automatisering en start-ups kent Esmeralda ook
jouw wereld. En 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

Van langdradig naar complimenten

Ik wilde graag korter en krachtiger presenteren, omdat ik langdradig kon zijn en - enthousiast als ik ben over
mijn werk - alle kanten opging als ik aan het vertellen was. En dan maakte ik ook nog eens lange PowerPoints met veel tekst. Dat was in mijn rol, richting mijn stakeholders, verre van effectief.
Van De Pitchcoach heb ik onder meer geleerd om mijn boodschap te bepalen, de kracht van verbaal en
non-verbaal in te zetten en vanuit mijn publiek te denken. Dat laatste is nu ook echt verankerd in mijn manier
van communicatie. Ik zit nu zelfs op het tipping point dat ik presenteren leuk vind en ervan geniet. Dat hoor
ik ook terug in de feedback: ik krijg complimenten en word veel vaker gevraagd presentaties voor te bereiden
en te geven.
Vincent van Acken, Director of Treasury & Investor Relations

Boek een gesprek:
Wil jij van goed naar geweldig presenteren in 3 maanden? Plan dan gelijk een
vrijblijvende kennismaking met De Pitchcoach. Tijdens dit gesprek krijgen we
helder waar je nu staat en waar je naartoe wilt. 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

