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Auto cue -
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Obama

Wat doet hij?
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"It was like he was constantly looking at us"

Veel geoefend om dit te kunnen

Nooit meer saaie sprekers?
Het kan!

10 tips

Tip 1 Wie spreekt
er op uw event?

Bemoei je hier tegenaan!

Check je spreker

Google!

Navraag

Ervaring

Tip 2 Raakt het
verhaal zijn doel?

Verhaal moet kloppen met doel

Vraag dit uit met de klant

Tip 3 Een goede speech
verdient goede titel

Maak het krachtig

Uitnodigend Bijvoorbeeld 'Inspire'

Tip 4 Altijd interactie
na de spreker!

Doe iets!

Stemmen

Discussiëren

Debatteren

Men gaat pas 'denken' wanneer
een vraag gesteld wordt

Tip 5 Denk in
spanningsbogen

Zeker wanneer het om sprekers gaat!

Dag heeft spanningsboog Spreker ook

Film en spreker direct na je
spreker werkt niet

45 min gefocust zijn is lastig
Tip 6 Wees de
tijd meester!

Probeer 'live' de spreker te spreken

Bevestig spreektijd

Aftelklok op podium

Bordjes in de zaal

Vaste spreektekst

Vooraf presentatie opvragen

Tips om sprekers aan
tijd te houden

Tip 7 Paneldiscussie:
weet u het zeker?

Wordt u hier blij van anno 2015?

'er moet wat interactie'

Laten we een
paneldiscussie doen

Losse 'zenders'

Een goede paneldiscussie
heeft 3 mensen

Duidelijke vraagstelling

Zaal betrekken

Tip 8 Interview in plaats
van een saai verhaal

Wissel af

Keynote

Interview

Keynote

Iemand die de vragen stelt, die
het publiek zou willen stellen

Tip 9 Geef sprekers minder tijd:
liever 10 minuten dan 45 minuten

Dwingt tot:

De kern behandelen

Beter voorbereiden

Wegvallen sheets/ballast

Extra tip: Beste spreker
vlak voor de pauze plannen

Mogelijkheid tot
doorpraten in de pauze

Tip 10 Is de spreker
DWDD-waardig?

Alleen maar 'A-gasten'
is niet mogelijkMaar kritischer kijken kan altijd

Denk aan 'wegzappers' thuis

Durf nee te zeggen tegen saaie sprekersOf ze te adviseren

Overtuigend
presenteren

Oogcontact

Houding

Handgebaren

Stemgebruik
Kalm of levendig?

Be the argument!

Werken met een
teleprompter

Tips!
Spreek zonder voorleestoon

Kijk door het autocuescherm
naar publiek of de camera

Obama overtuigt

Maar het gaat niet altijd goed

Zie ook :
https://www.youtube.com/watch?v=PLyMpEaQ3Dg

Waar gaat u volgende keer
nog beter op letten ?

Interactie

Lengte van spreektijd

Het interview

Oersaaie sprekers
hebben we wel eens

Heel belangrijk hoe je
het interview ontwerpt

Spreektijd
Compact

TEDx: 18 minuten maximaal

"Wie de vorm beheerst,
is de inhoud meester"

Over de
mindmap

Met de klok mee

Van het midden naar buiten

Per tak van boven naar beneden

Event/ Meeting Design en LiveMindMapping?:
www.ConnectionOfMinds.com

Event/ Meeting Design en LiveMindMapping voor meer interactie, diepgang en draagvlak | www.ConnectionOfMinds.com | GvE Inspire 2015


