BROCHURE

THE MAGIC COMMUNICATOR
INDIVIDUEEL TRAININGSTRAJECT

Pak het podium, verander de wereld
Elke keer als jij jouw podium pakt, heb je de kans om echte
verandering teweeg te brengen met jouw visie. Stel je eens
voor dat jij op alle belangrijke (podium)momenten:
Je meest krachtige zelf kunt zijn (meer ik)
Zegt wat je écht wil zeggen (meer iets)
Je publiek weet te inspireren om in actie
te komen (meer jou)

Deze drie factoren brengen magie in je communicatie.
En alleen met magie kun jij écht het verschil maken bij jouw
publiek! Of dit nou is tijdens aandeelhoudersvergaderingen,
grote congressen of op andere podia. Jouw communicatiekracht bepaalt het verschil dat jij kunt maken. Wil jij steeds
weer met plezier en vertrouwen het podium pakken? Ontdekken hoe jij jouw publiek kunt raken met échte verhalen?
En op jouw eigen authentieke en impactvolle manier? Wil jij
jouw publiek daadwerkelijk inspireren? Dan is dit de training
voor jou.

De training
In deze training (bestaande uit minimaal 6 individuele sessies) maak
je een spectaculaire stap in jouw communicatiekracht. Je doet
fundamenteel, 1-op-1 onderzoek naar manieren waarop jij impact
kunt hebben met jouw boodschap. Je leert de kracht van jouw
verhaal te benutten. Als jij het graag genoeg wilt, kun jij op ieder
communicatiemoment het verschil maken. Binnen dit traject groeit je
communicatiekracht maximaal vanuit jouw eigen krachten. En daarbij
staan jouw leerwensen, ambities en talenten centraal.

NA DEZE TRAINING
Kun jij makkelijker en beter je punt maken in gesprekken en vergaderingen

Ben jij beter in het meenemen van mensen (ook met weerstand)

Ben je veel effectiever als communicator

Zes individuele sessies

MEER IK:

met je Speech Republic coach steeds

ontdek hoe jij jouw meest
krachtige ik kunt zijn – en laten
zien

gerichter hoe jij magie in jouw communicatie

Je onderzoekt hoe kun jij de verbinding

kunt brengen. Ook leer jij hoe je de drie

maken met je publiek en vanuit jouw eigen

elementen (meer ik, meer iets en meer jou)

kracht en drijfveren kunt communiceren.

Tijdens iedere sessie onderzoek jij samen

kunt gebruiken. Daarbij ontdek je de kracht

MEER IETS:

zitten bomvol energie, fun en oefeningen.

Ontdek de kracht van jouw
verhaal

Jij brengt het grootste deel van de tijd door

Je gaat onderzoeken hoe jij je boodschap

op het podium om te onderzoeken waar

glashelder kunt krijgen en kunt laden met

jouw kracht als communicator ligt. We

bewijskracht. Ontdek de leiderschapsvisie

werken volop op het podium, omdat dat een

in je verhaal en zet deze met stelligheid

uitvergrote situatie is van de werkelijkheid.

weg.

van jezelf als communicator. Deze sessies

Wat je daar leert, kun je inzetten op allerlei
communicatiemomenten.

MEER JOU:

Ontdek hoe jij anderen kunt
inspireren en activeren
Je onderzoekt hoe jij steeds weer anderen
kunt meenemen in je verhaal door jezelf in
hun leefwereld te plaatsen. Zo kun je met
jouw boodschap ook echte verandering
teweegbrengen.

We gebruiken in dit trainingstraject
onze unieke trainingsaanpak:
We focussen op jouw kracht en de verborgen

Tijdens trainingen sta je op het podium,

capaciteiten

krachtiger

want het podium is de uitvergrote situatie

kunnen maken. We gaan op zoek naar die

van de werkelijkheid. Het is daardoor een

momenten waarop jij plezier hebt en vanuit

vliegwiel voor jouw ontwikkeling.

die

jou

nog

jouw unieke power communiceert.

Je krijgt uitdagende oefeningen die inzicht

We geloven niet in trucjes. Het maakt ons

bieden in jouw (verborgen) capaciteiten. Je

niet uit wat je met je handen doet, of hoe

doet een persoonlijk onderzoek en ontdekt

hoog of hoe laag je stem ‘moet’ klinken.

zo wat het beste werkt voor jou.

Alle trainingen zijn 100% camera- en

Je staat veel zelf in de spotlights, dat

trainingsacteur vrij. We zorgen ervoor dat

betekent dus: weinig abstracte theorielessen

jij je bezig houdt met waar het écht om

van de trainer en veel zélf doen, ervaren en

draait: impact hebben op je publiek.

ontdekken op het podium.

De trainingen zijn een persoonlijk onderzoek
naar jouw communicatiekracht.

Investering
De kosten per sessie bedragen €1.680,exclusief BTW. Voor zes sessies bedragen
de totale kosten: €10.080,- exclusief BTW.

Voorwaarden
Dit traject is inclusief alles: voorbereiding
van de Speech Republic coach, telefonische
intake om jouw wensen en ambities te
bespreken, 6 individuele trainingssessies,
feedbackverslag

na

iedere

sessie,

tussentijdse opdrachten en begeleiding,
een follow-up gesprek na afloop, gebruik
van ons trainingstheater in Amsterdam
of Den Haag, ons boek ‘Magie in al je

Uniek

communicatie’, parkeren en catering. Voor

Wij bieden 100% tevredenheidsgarantie: niet tevreden

een last minute annulering of verplaatsing

betekent geen factuur! Al is dat nog nooit voorgekomen.

(binnen 5 werkdagen) factureren wij 50%
van de sessiekosten.

Nog vragen?
Bel ons op 020-330 1250.

WE ZIJN BENIEUWD
NAAR JOUW VERHAAL!

