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Training - Een effectieve elevator-pitch:
Doel van de training:
Het doel van de training is om (startende) ondernemers te ondersteunen in het geven
van een goede elevatorpitch.
Duur van de training:
De training zal worden gegeven op 2 halve dagen van 9.00 tot 12.30. Training wordt
gegeven met een tussenperiode van 2 weken. Training is inclusief lesmateriaal.
Locatie:
De training zal worden gegeven op een nader te bepalen locatie in Apeldoorn.
Inhoud van de training:
Tijdens de training zullen een aantal onderwerpen worden behandeld die je helpen bij
het geven van een effectieve pitch:
- Wat is een elevator-pitch?
- Waar moet een goede pitch aan voldoen?
- Hoe kan je zekerder worden tijdens je pitch?
- Wat wil je bereiken met je pitch?
- Wat zijn je sterke punten?
- Hoe kan je je pitch aan je doelgroep aanpassen?
- Hoe zorg je dat je boodschap duidelijk overkomt?
- Hoe kan je je eigen presentatie verbeteren?
Opzet van de training:
De training wordt in een ontspannen sfeer gegeven en helpt je bij het presenteren
van jezelf, je bedrijf en je product/dienst. We houden niet van eindeloze theorie,
maar willen je praktisch helpen om zekerder te worden en zo een goede pitch te
kunnen geven. Door veel samen te oefenen, door elkaar feedback te geven en door
van elkaar te leren zal je merken, dat je in korte tijd stappen zet tot een effectieve
pitch. De groepsgrootte is min. 4 en max. 7 personen.
Wat is het resultaat?
Tijdens de training gaan we kritisch kijken naar je pitch en gaan we deze samen
verbeteren. Daarnaast leer je om je pitch op een enthousiaste, zelfverzekerde en
effectieve manier te geven zodat je meer bereikt bij je klant of gesprekspartner.
Uw investering:
Onder voorwaarden kan voor jou, als startend ondernemer, deze training vanuit het
‘ikstartsmart’-budget worden betaald. Wij kunnen je deze training aanbieden voor de
speciale prijs van:
•

Pitch training 2 dagdelen € 275,= / voor Ikstartsmart deelnemers : € 245,=
(Prijzen excl. BTW per persoon, inclusief huur van de ruimte en lesmateriaal)
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