Factsheet Presentatietrainingen
voor wie?
Beleidsmakers, managers, bestuurders en directies en
communicatieadviseurs van overheid, non-profit en
bedrijfsleven.
door wie?
De cyclus wordt uitgevoerd onder leiding van Harm
Beijer of Alex Osten. Per onderdeel wordt gekeken of
een vakspecialist aansluit.

waar vindt het plaats?
Bij u op locatie of bij ons op kantoor in Utrecht.
wat zijn de opties bij de uitvoering?
De individuele training duurt een halve of hele dag, naar gelang de staat van de presentatie. Wilt u een kanten-klare presentatie trainen, is dat een halve dag doorgaans voldoende. U start in dat geval na een kort
gesprek over doel en setting met uw presentatie. De setting wordt waar mogelijk aangepast aan de
werkelijke situatie en hulpmiddelen (beamer, smart bord, zaal enz). U kijkt de gefilmde presentatie terug met
een adviseur van Beijer & Osten. Er volgt een gesprek over inhoud en vorm. Daarna gaat u met de tips aan
de slag bij een tweede voorstelling.
Opties in de uitvoering zijn dat u ons de presentatie laat maken, qua tekst, vorm of middel. Of dat wij
aanwezig zijn bij een volgende proefsessie (met name van belang bij roadshows).
De collectieve training is meer maatwerk. Afhankelijk van het doel van de presentatie doen we u graag een
concreet voorstel. Gaat het een verkooppresentatie, dan is bijvoorbeeld de intrinsieke motivatie van de
presentator van belang. Gaat het om een inloop- of informatieavond, dan vraagt climate setting en het
verwerken van reacties van het publiek centraal. De werkvormen worden daar op aangepast. Ook de
groepsgrootte en verscheidenheid van deelnemers wordt hierin meegenomen.
wat zijn de kosten?
De kosten voor een individueel trainingsdagdeel bedraagt € 650,= ex BTW. Dit bedrag wordt vermeerderd
met een bescheiden budget voor reiskosten van één van onze adviseurs.
Wilt u liever buiten de deur trainen, dan bieden wij u tegen beperkt tarief onze locatie in Utrecht aan of
zoeken we een locatie op een plek naar keuze.
De kosten voor een groepstraining geven we u graag na een intake. We komen graag bij u langs.
ervaringen?
De consultants van Beijer & Osten hebben beide meer dan 20 jaar ervaring in het geven van trainingen. Wij
verzorgden de laatste jaren presentatietrainingen voor gemeentes en verkoopteams van onderwijs en
bedrijfsleven.
Bel of mail voor meer informatie met Alex Osten via 030 - 274 6194.

