MIMOUN
OAISSA

MIDDAGSEMINAR:
MASTERCLASS ‘PITCHEN VOOR PROFESSIONALS’
Hoe maakt u uw pitch zo
sterk dat anderen hem
door kunnen vertellen?
DATUM:
TIJD:
PRIJS:
LOCATIE:

“ Onze cursisten zijn altijd erg enthousiast over de masterclasses. Mimoun leert hen met veel energie en humor
technieken aan die direct bruikbaar zijn.”
— Dr. Anna Snel
Academy for Information & Management

vrijdag 20 november 2015
15:00 tot 17:15
€ 145,00 (ex. BTW)
De Nieuwe Liefde,
Da Costakade 102,
1053 WP Amsterdam

“ In Mimouns training verdubbel je de impact van jouw
verhaal op je publiek en gaat het echt leven! ”
— Roland Wijnen
Business Models Inc.

“EEN BEETJE OVERTUIGEND” BESTAAT NIET

VOOR ONDERNEMERS EN LEIDINGGEVENDEN DIE:

Of u bent overtuigend en wint het vertrouwen, óf u bent
niet overtuigend en wordt niet serieus genomen. In dit
seminar leert u in sneltreinvaart de geheimen van het
overtuigen en hoe u de interesse van klanten en collega’s
kan winnen voor uw product of plan.

• Zichzelf, hun plan en product krachtig willen neerzetten.
• Het spannend vinden om voor grote groepen te spreken.
• Het gevoel hebben vaak de sale nèt niet te maken of de
opdracht nèt niet te krijgen.
• Anderen willen meekrijgen voor hun plannen.

U GAAT NAAR HUIS MET DE VOLGENDE RESULTATEN:

SPECIALIST ÈN ERVARINGSDESKUNDIGE

• Een PITCH over uzelf, uw bedrijf en/of uw
product die anderen raakt.
• Direct bruikbare TECHNIEKEN die uw overtuigingskracht in lichaamstaal drastisch vergroten.
• STRESSVRIJ en met PLEZIER kunnen pitchen.
Na aﬂoop is er natuurlijk voldoende tijd om te
netwerken.

10% THEORIE, 90% OEFENEN
U LEERT CONCRETE TECHNIEKEN
DIE U DE VOLGENDE DAG KUNT
GEBRUIKEN IN DE PRAKTIJK.

Er zijn weinig tot geen trainers of seminarleiders in Nederland die zoveel ervaring hebben in pitchen en overtuigen
als Mimoun Oaissa. Met deze technieken heeft hij als
ondernemer en ﬁlmmaker al vaak investeerders overtuigd en zijn verhaal overgebracht in media als De Wereld
Draait Door en RTL Late Night. Vele CEO’s en ondernemers hebben Mimoun ingeschakeld om hun overtuigingskracht te vergroten.

PROGRAMMA
14:30 Ontvangst
15:00 Aanvang seminar
17:15 Netwerkborrel
18:00 Slot

INSCHRIJVEN
Vul het formulier in op de website: www.mimounoaissa.nl/open-inschrijvingen
Of stuur een mail naar seminars@mimounoaissa.nl met daarin je gegevens o.v.v. “Inschrijven seminar 20 november”.
HEEFT U VRAGEN?
Wilt u meer informatie over het seminar, of heeft u interesse in persoonlijke coaching of een incompany-training?
Stuur dan een mail naar info@mimounoaissa.nl.

