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Bedenker, oprichter & creative director 

van internetbedrijf Sellaband
Bedenker, op
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Pim Betist (30) denkt en leeft vanuit 
zijn hart. Twee jaar geleden werkte 
hij nog voor Koninklijke Shell. Hij 
ergerde zich aan het aanbod van 
de muziekindustrie en besloot zijn 
goeie baan met appartement aan de 
grachten achter zich te laten om zijn 
droom te realiseren. En die droom 
heet SellaBand, een website die het 
mogelijk maakt voor onbekende 
artiesten om een professioneel album 

op te nemen dat gefi nancieerd wordt 
door muziekfans. Na de lancering in 
augustus 2006 trok SellaBand al snel 
de aandacht van wereldwijde pers en 
groeide het binnen twee jaar uit tot 
platenmaatschappij van de toekomst. 
Pim werd als geestelijk vader van 
SellaBand uitgenodigd in De Wereld 
Draait Door, Twee Vandaag, het RTL 
nieuws, Vrije Geluiden maar ook 
internationaal op BBC World in de 
UK en Fox news in de US. Hij geeft 
regelmatig presentaties op congressen 
over de tot standkoming van SellaBand. 

 
“De visie achter SellaBand.

com, een bedrijf waar we in 
Nederland trots op mogen zijn, 
en de schitterende audio-visuele 
mogelijkheden van deze website 
die Pim optimaal benut in zijn 
presentatie, geven het verhaal 

een bijzondere uitstraling. Het 
leuke is vooral dat je helemaal niet 
het gevoel hebt dat je naar een 
bedrijfspresentatie zit te luisteren, 
maar dat je meer het gevoel 
krijgt onderdeel te zijn van een 
geweldig jongensboek, waarin de 
muzikanten de helden zijn.” 
Internet ondernemer Arko van 
Brakel.
 
Naast het geven van lezingen is Pim 

uitstekend in staat een interactieve 
workshop te leiden op het gebied van 
bedrijfsinnovatie en ondernemen.

“On ne voit pas 
qu’avec le coeur.” 
”Het essentiële is alleen zichtbaar 
met je hart.” — Saint-Exupéry-
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Contact
Websites:
www.sellaband.com
www.speakersacademy.eu

Speakers Academy
Telefoon: (+31) 010-433.33.22 
Fax: (+31) 010-414.32.59 
E-mail: info@speakersAcademy.eu
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