Waarom doen we zo hard ons best om te zwijgen?
Terwijl we geboren zijn om onze stem te gebruiken?

EXTRA MASTER CLASS

SPEAK LOUD & CLEAR
Jouw vermogen om efficiënt, doelgericht en inspirerend te spreken bepaalt voor meer dan 80 % jouw succes, zowel
in je onderneming als in je leven.
En toch is spreken voor publiek voor vele mensen een grote uitdaging. Zowel in professionele, vriendschappelijke of familiale
kringen.
Maar goed nieuws: Het zijn enkel jouw gedachten die jou kunnen beperken. De basisvaardigheden bezit je al.
Je bent “one feet from gold.” Je mist alleen nog enkele eenvoudige, maar wel cruciale tools.
•
•
•
•
•

Als spreken voor een groep voor jou vandaag een moeilijke opgave is…
Als je er stress van krijgt? En je achteraf niet zeker bent of je boodschap wel juist is overgekomen…
Als je een ondernemer wil zijn die impact creëert met datgene je vertelt …
Als je zelfverzekerd voor je luisteraar(s) wil staan…
En je wil voortaan jouw publiek verbazen met jouw boodschap…
Dan is SPEAK LOUD & CLEAR iets voor jou.

Vanuit onze ervaring als professionele coach & spreker, leer jij spreken voor een publiek zoals een inspirerende spreker.
Zelf leerde ik lesgeven en voor een groep staan tijdens mijn lerarenopleiding. Maar authentiek en beklijvend spreken voor publiek
leerde ik pas veel later. Uiteraard heeft mijn ervaring als lerares ertoe bijgedragen. Maar ook het publiek van Xavier - die geen
lerarenopleiding genoot - hangt aan zijn lippen. Door zijn sappige en humoristische stijl waarmee hij vanuit eigen ervaringen en
inzichten het publiek weet te boeien, blijven zijn verhalen bij.

Een boodschap vertellen is één. Een boodschap die beklijft en inspireert is een ander. ;-)
Als inspirerend spreker, neem je je toeschouwers mee op sleeptouw. Je laat hen zien, horen en voelen wat jouw standpunt is. Met
anekdotes, met interactie en de juiste technieken. Je triggert je luisteraars zowel mentaal als emotioneel. En dan pas blijft je
boodschap écht hangen.
Zo bestaat spreken uit tal van aspecten: de technische aspecten zoals je stem, je ademhaling en je lichaamshouding, maar ook je
verhaal en nog vele andere niet tastbare elementen.
In de Master Class Speak Loud & Clear komen ze allemaal aan bod.

Je zal …
•
•
•
•
•
•
•
•

Het verschil leren tussen saai informatie brengen en inspirerende verhalen vertellen.
Connectie leren maken met je publiek door je woorden, je intonatie en je lichaamstaal perfect te kiezen en af te stemmen
op elkaar.
Oefenen hoe je je lichaam, je stem en je taal op een overtuigende wijze gebruikt.
Leren met storende en onverwachte factoren om te gaan.
Je vermogen vergroten om uitstekend en vlot te spreken waardoor je vertrouwen groeit.
Je steeds comfortabeler voelen om jouw gedachtenspinsels te delen met anderen.
Ontdekken hoe je jezelf als autoriteit positioneert.
Leren hoe je mensen tot actie brengt.

Je zet ook reuzestappen om...
•
•
•
•
•
•
•
•

Authentiek en zelfverzekerd voor een groep te staan.
Een presentatie gestructureerd voor te bereiden, rekening houdend met het vooropgestelde doel en op maat van je
publiek.
Een presentatie krachtig in te leiden.
De kernboodschappen in je presentatie te integreren.
Een presentatie beklijvend af te sluiten.
Contact te maken en te houden met je publiek.
Verbale, paraverbale en non-verbale elementen in je communicatie op elkaar af te stemmen.
Inzicht te krijgen in je eigen sterktes en valkuilen.

Dus, … registreer vandaag nog voor de Master Class SPEAK LOUD & CLEAR!

Praktisch:
•
•
•

8, 9 & 10 december 2020 (onder voorbehoud)
Beperkte groep (Min. 10 en max.14 deelnemers)
Deze Master Class behoort niet tot één van de Businesslab trajecten en is dus los te volgen.

Jouw investering in deze all inclusief formule:
•
•
•

3 volledige dagen coaching & training (Van 9.00u – 17.30u) +
koffiepauzes +
lunch & diner

BONUSSEN:
• 2 nachten kamer en ontbijt.
• de video-opname van jouw gebrachte 5-minuten pitch op dag 3: Een presentatie die beklijft en inspireert waardoor
niemand jou of je onderneming, ooit nog vergeet.
#1: Voor Tribers*(Actief of niet-actief):
#2: Voor niet-Tribers*:

€ 3575 (Na KMOP) € 2615
€ 4375 (Na KMOP) € 3175

(*Een Triber is iemand die één of meerdere Businesslab groeitrajecten volgt of volgde)

Als jij die ondernemer bent …
•
•
•
•
•

Die voortaan een onvergetelijke indruk wil maken op zijn publiek?
Die impact wil creëren met datgene hij vertelt?
Die zelfverzekerd voor zijn luisteraar(s) wil staan?
Die zijn publiek wil verbazen met zijn boodschap?
En die zijn doelpubliek wil aanzetten tot actie?
Registreer dan vandaag nog voor deze Master Class!
8, 9 & 10 december 2020 (onder voorbehoud)
Minimum 10 & Maximum 14 deelnemers

Scan je inschrijfformulier in of maak er een foto van en stuur het door naar info@businesslab.be
of bel Saartje op 09 310 60 40.

Voornaam en naam: ________________________________________________________ GSM: ________________________________
Naam onderneming: ____________________________________

BTW Nr: _______________________________________________

Adres onderneming: ______________________________________________________________________________________________
Facturatie E- mail: ________________________________________________________ (Dit adres gebruiken we enkel om de factuur naartoe te sturen)

Voorschot (BTW + catering & overnachting) te betalen uiterlijk 7 dagen na inschrijving #1: € 1125,75 of

#2: € 1293,75

❑ Ik betaal het voorschotbedrag binnen de 7 dagen na inschrijving via overschrijving op rekening BE68 7320 3183 3734 en voldoe het volledige
bedrag voor de aanvang van de Master Class.
Verkoopsvoorwaarden op: https://businesslab.be/algemene-verkoopsvoorwaarden/

Datum: ______________________

Handtekening voor akkoord:

X

Scan je inschrijfformulier in of maak er een foto van en stuur het door naar info@businesslab.be
of bel 09 310 60 40.
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