Quirine Melssen
Vanuit mijn expertise als performer en klassiek zangeres
heb ik een unieke presentatie-coaching ontwikkeld. Ik coach
daarbij specifiek mensen met een inspiratieverhaal die de
wereld mooier willen maken.
Een saaie presentatie levendig maken is goed aan mij
besteed! Naast stem, adem en houding zijn expressie,
emotie en contact maken met het publiek een aantal
ingrediënten.
Wat maakt mijn coaching uniek?
De kracht en uniciteit van deze coaching ligt in de
combinatie van vorm èn inhoud. Mijn coaching gaat verder
dan het leren van algemene presentatievaardigheden.
Ik onderzoek wat je onderliggende drijfveren en emoties zijn
waardoor jouw verhaal meerdere lagen krijgt. Je krijgt een
presentatie die het publiek onthoudt. Jouw persoonlijkheid
en de waarden waar je voor staat worden zichtbaar. Het
publiek wordt door jou op een dieper niveau aangesproken,
geraakt en geïnspireerd.
Deze coaching-trajecten worden ook in het kader van
persoonlijk leiderschap ingezet. De leider maakt zowel
innerlijke als uiterlijke groei door.
Standup Presentatietraining
Coaching bij een bestaande presentatie.
Zeg je wat je wil zeggen? Vertel je overbodige dingen ?
Hoe maak je je verhaal pakkender?
Daarna werken we aan je presentatie. Hoe sta je op het
podium? Hoe interacteer je met het publiek? Hoe ontstaat
er energie in de zaal?
Geschikt voor TEDx en kennisclips.

quirinemelssen.nl

•

info@quirinemelssen.nl

•

+31(0)6 10 05 36 40

Zie je zelf staan
Hier ontwikkel je jouw unieke pitch. Door het beantwoorden
van een aantal vragen ontstaat er een kernachtig verhaal.
Ik help je bij het scherp krijgen van je tekst om de inhoud
krachtig en inspirerend te maken. Daarna werken we aan
jouw presentatie. Hoe sta je op het podium? Hoe krijg je de
uitstraling die je wilt hebben?
Aan het einde van het traject staat er een sterke
pitch. Geschikt voor startups, fondsenwerving en
acceleratie-programma’s.
Masterclass
Hierbij geef ik de zaal/groep een aantal essentiële tips over
presenteren. Het is interactief en ik nodig mensen uit op het
podium om ze en public te coachen. Dit concept wordt ook
bij evenementen en congressen ingezet.
Op aanvraag zijn er naast de persoonlijke trajecten ook op
maat programma’s voor groepen mogelijk.
Prijzen
Onderstaande prijzen gelden tot 01-01-2020.
Coaching trajecten van ‘Zie jezelf staan’ en de ‘Standup
Presentatietraining‘ bestaan uit 4 individuele sessies van 2
uur.
Individueel traject:
Enkele sessie
Vier sessies

€ 295,€ 995,-

Masterclass (vanaf 20 personen):
30 minuten
€ 950,60 minuten
€ 1450,De prijzen zijn excl. BTW en reiskosten.
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