Doe Goede Zaken op Ondernemers Tweedaagse
De Trainingstudio is op dinsdag 18 en woensdag
19 september actief op de Ondernemers
Tweedaagse Goede Zaken in Haarlem. De
verwachting is dat zo’n duizend bedrijven uit de
regio Kennemerland deze beurs in Hotel Haarlem
Zuid zullen bezoeken.
Op de stand van De Trainingstudio kunnen
bezoekers onder meer 'op camera' een
speedpresentatie houden. Wie een visitekaartje
achterlaat, maakt kans op een gratis
presentatietraining.
Verder verzorgt De Trainingstudio woensdag 19
september om 14.25 uur de workshop
'Help! Ik word geïnterviewd!'
De beurs is beide dagen geopend van 14.00 tot
20.00 uur. Download hier een gratis toegangskaart.

Zó houd ik me staande voor de camera!
In samenwerking met Meerbusiness Academy liet
De Trainingstudio nieuwsgierige ondernemers uit
de Haarlemmermeer ruiken aan een uitdagend
optreden in een 'live' televisieprogramma. De acht
deelnemers uit de wereld van de PR, elektronische
supermarkten, veiligheidsdienstverlening, belasting
en juridisch advies werden onvoorbereid
geconfronteerd met een aantal lastige vragen. En
met de camera op zich gericht!
Het bleek behoorlijk lastig de essentie van de eigen
zakelijke boodschap kort en bondig te verwoorden.
De deelnemers lieten zich veelvuldig verleiden door
in te gaan op suggestieve gesloten vragen.
Bovendien lieten zij kansen liggen om hun
boodschap naar voren te brengen. Volkomen
logisch en ook onvermijdelijk. Zonder gedegen
voorbereiding is het lastig scoren in een interview.
Niettemin bleken zij te kiezen voor een natuurlijk,
persoonlijk optreden. Zij durfden zich kwetsbaar op
te stellen. Bovendien bleek na verloop van tijd de
antwoorden toch steeds beter hout te snijden. Het
resultaat van deze korte speedtraining was bij
iedereen een positief geprikkeld zelfbewustzijn.
Gesterkt door deze ervaring meldde één van de
ondernemers zich na afloop bij een landelijk
radiostation als specialist en commentator. Hoe
snel kan het gaan?
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