
LEZING 2, Patrick van Gils, 30-45 minuten, inhoud en duur in overleg aanpasbaar 
 
'Pitch en presenteer jezelf en je organisatie met meer impact en rendement' 
 
De komende jaren verandert de wijze van informatiedeling van ‘sell naar tell’. Dit betekent dat er voor 
organisaties volop kansen liggen om hun eigen mensen te helpen beter over zichzelf, de organisatie, 
producten en diensten of een project te leren vertellen. Hoe kan ik mijzelf en mijn organisatie 
aansprekend presenteren? Hoe doe ik dat in een pakkende ‘elevator pitch’?  
En hoe kunnen we de aanwezigen van de bijeenkomst op een inspirerende wijze prikkelen om 
hetgeen zij inhoudelijk meenemen uit de bijeenkomst concreter te maken door een ieder in de 
afronding een persoonlijke pitch te laten maken van de bijeenkomst zelf?  
 
Deze masterclass zit vol inspiratie over de kracht van het benutten van de unieke punten van Uzelf en 
die van uw organisatie en benut vooral uw allerbelangrijkste Unique selling point…. U! Een presentatie 
over Uniek Succesvol Performen van uzelf en uw organisatie of project. Het resultaat is een pakkende 
elevator pitch en betere persoonlijke presentatie. En dat leidt tot meer impact, effect en verbinding. Zo 
ontstaan meer Ambassadeurs (betrokken medewerkers) en meer Fans (klanten/relaties). 
 
Organisaties en hun medewerkers stappen juist nu weer ‘op de zeepkist!’ De zeepkist, de metafoor 
voor lef, proactiviteit en het uniek en onderscheidend kunnen vertellen en tonen waar uzelf en uw 
organisatie voor staat. Deze masterclass heeft zelf ook een unieke en onderscheidende aanpak met 
o.a. zeepkist, sound en microphone. Door gebruik van die metaforen krijgt iedere aanwezige er, naast 
alle inhoudelijke tools, vooral zin in om er de volgende dag mee aan de slag te gaan en zelf de 
verbetering te ervaren.  
 
Patrick van Gils is elevator pitch- en presentatieprofessional en leidt het communicatiemanagement bij 
organisaties die willen veranderen om te verbeteren. Profiteer van zijn inzichten en doe er direct uw 
voordeel mee. Uw volgende bijeenkomst wordt met deze inspiratiepresentatie ‘Pitch en presenteer 
jezelf en je organisatie met meer impact en rendement’ nog succesvoller.  
 
TIP! Deze presentatie is erg goed inzetbaar als afsluiting van uw volgende bijeenkomst. Alle 
aanwezigen worden op een aansprekende manier geprikkeld om de inhoud van de bijeenkomst 
op hun eigen wijze,  ‘op de zeepkist’, samen te mogen vatten in hun eigen ´elevator pitch´. Het 
effect is een plezierige prikkel tot het voor een ieder bewust en scherper maken van de vraag 
´wat neem ik mee uit deze bijeenkomst en wat ga ik ermee doen? Daarnaast doet iedere 
aanwezige met alle ‘pitch en presentatie tips & tricks’ er direct de volgende dag z’n voordeel 
mee in een betere persoonlijke presentatie, op welk onderwerp dan ook. Dubbel voordeel. 
Patrick van Gils voegt de daad bij het woord en gaat ook zelf ´op de zeepkist´! 

 


