Speak better = less stress = more success

HAAL HET BESTE

UIT JEZELF

EN JE PUBLIEK

INSPIREER
JE PUBLIEK

Ga je een speech of presentatie
geven? Een belangrijk moment dat
grote invloed kan hebben op je leven
of carrière. Maar hoe spring je eruit
tussen al die andere sprekers?

Speak to Inspire helpt je om jouw verhaal te vertellen vanuit je kracht en in
verbinding met het publiek. De kunst is om emoties op te roepen, mensen
te raken en in beweging te brengen.
“Speak to Inspire helped me to craft a gripping story and bring
it with passion” - Jimmy Nelson, fotograaf

UNIEKE
COMBINATIE
SPEECHWRITING
EN THEATER

Speak to Inspire combineert kennis uit de speechschrijverspraktijk met de wereld van toneel en comedy. Huib Hudig
schreef speeches voor politici als Mark Rutte en Piet Hein
Donner. Presentatiecoaches Rutger Mollee en Simon Groen
weten als ervaren dagvoorzitters en comedians alles over het
spreken voor groepen.

INHOUD
EN VORM

Voor een inspirerende presentatie zijn zowel de inhoud als de
vorm essentieel. We helpen jouw presentatie op te bouwen als
een spannend verhaal. Daarnaast trainen we je om te spreken
met de juiste stem, houding en in contact met je publiek.
Minstens even belangrijk is dat je met het juiste gevoel op het
podium staat: niet om te krijgen, maar om te schenken.

ONZE
METHODE

Speak to Inspire gelooft dat er maar één manier is om spreken
te leren: door het te doen. Daarvoor putten onze trainers uit
een breed palet van schrijf- en acteeroefeningen en rollenspellen, die worden opgenomen en teruggekeken met camera.
We gebruiken een objectieve methode om presentaties te
maken, voor te dragen en resultaten te meten.

Bron: “Het speechboekje”van Huib Hudig

TRAINING,
COACHING,
WRITING EN
VISUAL
SUPPORT

TRAINING
Speak to Inspire organiseert groepstrainingen over presenteren
en spreken in het openbaar, zowel in company als via open
inschrijvingen. We maken trajecten op maat en geven korte
inspiratiesessies, bijvoorbeeld op een heidag voor managers.
COACHING
We geven één-op-één coachingsessies voor het ontwikkelen
van vaardigheden of een specifieke presentatie, zoals een
TED-Talk of een pitch voor een belangrijke klant.
WRITING
We schrijven en redigeren teksten, bijvoorbeeld voor een
politicus die een speech moet houden of een bestuurder die
zijn personeel moet toespreken.
VISUAL SUPPORT
We bieden ondersteuning om je boodschap met beeld te
versterken, bijvoorbeeld door middel van PowerPoint, Prezi
of video.

“Nu realiseer ik me hoe belangrijk voorbereiding is. Ik zou niet meer
zonder kunnen.” - Duncan Stutterheim, mede-oprichter ID&T

VOOR WIE?

Onze klanten zijn afkomstig uit alle lagen van het bedrijfsleven,
overheid en politiek: van stamelaar tot CEO, van beginner tot
expert. Wij helpen je een inspirerend verhaal te vertellen, maar
ook bij het overwinnen van zenuwen en het beantwoorden van
lastige vragen. “Met de hulp van Speak to Inspire ga je als een
zelfbewuste spreker het podium op, die het publiek zal raken
en inspireren. Gegarandeerd.”

“De speechworkshop was een groot succes. Learning by doing en erg
vermakelijk.” - Charles Pallandt, Reed Elsevier

Huib
Hudig
(1973)
werkte als speecschrijver
voor verschillende politici
en is auteur van “Het
Speechboekje”
(www.
speechboekje.nl). Huib schrijft artikelen
voor NRC en geeft commentaar op
speeches op radio en televisie (Radio
1, Pauw & Witteman, EenVandaag).
Rutger Mollee (1970) is
presentatiecoach, dagvoorzitter en comedian.
Hij helpt mensen beter te
presenteren, vooral wat
betreft voorbereiding, contact maken
en omgaan met spanning.
Simon Groen (1973) is
één van Nederlands toon
aangevende presentatiecoaches op het gebied
van lichaamstaal. Door zijn
achtergrond als professioneel acteur
is Simon de coach die het voordoet.
Zijn stijl is positief en informeel, maar
ook direct en persoonlijk. Humor is de
sleutel tot succes.

Bezoek ook onze website

www.speaktoinspire.nl

of schrijf je in voor onze
nieuwsbrief met tips voor
spreken in het openbaar.
CONTACT

Nieuwe Herengracht 49
1011RN Amsterdam
020 – 4204068
info@speaktoinspire.nl

Milou Dijkman (1976)
werkt als speechcoach
en presentatiecoach. Door
haar jarenlange ervaring als jurist en speechschrijver is zij in staat om snel tot de kern
van de zaak door te dringen, en helpt zij
anderen een helder, inspirerend verhaal
te houden.

We werken samen met een vaste kring specialisten om alle aspecten van een
presentatie te verbeteren, zoals stemcoaches, mediatrainers en kledingadviseurs.
Tot onze opdrachtgevers behoren:

