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Stories worth sharing is een trainingstraject
en een netwerkevent waarbij 6 ondernemers
hun persoonlijke en zakelijke verhalen delen
met als doel andere ondernemers te
inspireren of een boodschap door te geven.
Een leerproces voor jezelf als toekomstige
spreker. Het is ook een event waarbij je als
ondernemer je zakenrelaties een ludieke
ervaring cadeau kan doen.
Wat geef jij anderen mee? Nu is het je kans
om het te delen op een podium.
Sta in het licht en
pak deze kans!

What you do makes a
difference and you have to
decide what kind of
difference you want to make.
JANE GOODALL
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ZICHTBAARHEID
Wat wordt jouw persoonlijke waarde!
Vertel jouw verhaal op jouw authentieke wijze en deel het met
de wereld! Je wordt begeleid door professionals, die de intentie
hebben, dat jij daar in rust en vertrouwen je ding kan doen.
Jouw stuk wordt gefilmd en kun je gebruiken voor de website
en social media. Ook voor presentaties wanneer je jezelf wilt
profileren als publieke spreker/motivational speaker.
Ofwel het geeft zichtbaarheid.
Netwerken met 72 + andere ondernemers, die jouw verhaal
horen en waar je mee in gesprek kan gaan.

SOCIAL MEDIA
Gebruik de film voor social media en je website. Het zegt ook
iets bijzonders over jou als mens.

MOTIVATIONAL SPEAKER
Deel jouw verhaal en boodschap,. Al inspireer en motiveer je een
persoon, dat maakt al een verschil!

summary

SPREKERS

LOCATIE

NETWERKEN

FILM

6 ondernemers
met een verhaal,
boodschap,
inspiratie.

Lourdeskerk
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Registratie in

netwerken en kennis
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maken met andere

met intro en

ondernemers.

outro zonder
ondertiteling.
verzorgd door
Oupro Media.
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6 SPREKERS
Zes ondernemers delen een verhaal. Iets bijzonders, wat ze hebben
meegemaakt of iets inspirerends wat ze willen delen. Dat mag ook persoonlijk zijn. Je hebt

NOITAMROFNI

als spreker 20 minuten de tijd inclusief aan - en afkondiging. Dat komt uit op 17 min netto
spreektijd. Let wel. Het is geen zakelijke pitch van 17 min.
Er spreken drie ondernemers per uur. Dan is er pauze en om tien voor half 5 starten de
volgende ondernemers.
Half 6 zijn we klaar om verder te netwerken en borrelen bij Speakers.

FILM EN FOTOGRAFIE
·
Filmregistratie (zwart-wit sfeer) door Oupro Media met intro en outro zonder ondertiteling.
http://www.oupro.com/
Er worden algemene sfeerimpressie foto’s gemaakt in het hele traject in de stijl van Stories
Worth Sharing.
Er is bewust gekozen voor film in dit concept dus de nadruk ligt op registratie door film. Om
de kwaliteit van de presentaties te waarborgen en ook voor de film, vragen wij tijdens de
presentaties dat er geen foto’s of filmpjes worden gemaakt door het publiek.
Het is dus een echte theatervoorstelling.

CLUBTHEATER
LOURDES OF
THEATER BRANOUL
·Clubtheater Lourdes was vroeger een kerk en wordt nu gebruikt als theater
waarbij Club Lourdes wordt ingezet voor voorstellingen van het Zuiderstrand

Je vertelt je verhaal dus voor dit publiek. Voor meer informatie kijk op
https://www.lourdeskerk-scheveningen.nl/
Inbegrepen theater: geluid en lichttechnicus, ,microfoon.
Voorstelling: datum en tijd: 17 September

Voor sprekers 13:00u-18:00u voor publiek aanvang 15:00u. Inloop van 14:30u.
Voor de prekers is er tussen 13:00u en 14:20u generale repetitie.
Na de voorstelling kan er nog wat gedronken, zodat iedereen nog even kan
bijpraten en kan netwerken. Het is dus tevens een
netwerkevent met 72 plus andere ondernemers.
Groepstraining:
5 modules met huiswerk en voorbereidingstijd erbij. Dat is nodig voor een goede
en comfortabele ' performance'.
Waaronder 2 trainingen toneel presence door Bob Schwarze en Yvonne van den
Bergh in theater Branoul.
Wennen aan de grootte van het podium. Hoe sta je, beweeg je, wat voor kleding
draag je en hoe vertel je op authentieke wijze je verhaal in rust en vertrouwen.
Datum start programma. 17 Mei van 10:00u tot 12:00u.
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theater. Ook worden er bijzondere films getoond.

YVONNE VAN DEN BERGH
Oprichter, presencetrainer en #stokachterdedeur
De magie van het theater en het verlangen naar
inspiratie en groei komen samen in Stories Worth
Sharing.
www.sproet-imageconsultancy.nl

MAKING

BOB SCHWARZE
Theaterdirecteur/acteur/presentatiecoach.
Bevlogen en gepassioneerd in zijn vak. Acteren
zit in zijn bloed.
www.branoul.nl

JOHAN OUDSHOORN
Video producer/regisseur
Portretteert de ondernemer met zijn verhaal en
emotie d.m.v. video.
www.oupro.com
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THEATERTRAJECT
STORIES WORTH SHARING
Inschrijving is €895,- excl. 21% BTW voor het hele traject inclusief
10 zitplaatsen (mits mogelijk vanwege Corona)
Het is een zakelijk event dus ondernemers zijn gewend om
daarvoor te investeren en het is ook weer aftrekbaar voor als je je
kaarten wilt verkopen. €895 - €350= €545,- excl. 21% BTW
De kaartverkoop van je 10 plaatsen zijn onder je eigen
verantwoordelijkheid en loopt niet via Sproet.
Wil je ze liever weggeven als relatiegeschenk is dat helemaal aan
jou!
Minimale deelname voor doorgang van de Stories worth Sharing is
6 deelnemers per datum.
Tip: nodig ook organisaties uit, die je graag als klant
wilt. Het is heel gaaf als ze jou op deze manier leren kennen.

WEIVER
Sonja Wekema doet nu mee met TedX Twente

WEIVER

CIJFER:
9
REDEN MEE TE DOEN:
MEZELF
UIT MIJN COMFORT ZONE HALEN EN
MIJN VERHAAL EEN KEER
HELEMAAL VERTELLEN (IN PLAATS
VAN IN 1 MINUUT PITCHES)
GOED: DE HELE ORGANISATIE
EROMHEEN PLUS DE DAG ZELF.
RESULTAAT: BEWIJS DAT IK DIT OOK
KAN, I.E. ZELFVERTROUWEN.
DIRKJAN HUPKES

JAN VINK

WEIVER

IK KAN HET IEDEREEN
AANBEVELEN, HET IS GAAF,
GEEFT ENERGIE EN ALS HET OM
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
GAAT IS HET EEN PRACHTIG
INSTRUMENT!
IK HEB ER IN IEDER GEVAL VEEL
AAN GEHAD EN VAN GELEERD.

Naam
Bedrijfsnaam
Bedrijfsadres
Titel/onderwerp van je verhaal
Telefoonnummer
Emailadres
Ik doe mee!
Ik ben akkoord met de algemene voorwaarden

Zodra je door bovenstaande in te vullen en
terug te mailen aangeeft, dat je meedoet en akkoord bent met de algemene voorwaarden,
ontvang je van mij een zakelijke tikkie en tevens een factuur. Je plaats is bevestigd na betaling.
Het is een mooi leertraject waar plezier, groei en een mooi verhaal voorop staan!

GNIRAHS HTROW SEIROTS

SPROET IMAGE
CONSULTANCY

INSCHRIJVING

EMAIL ADRES
yvonne@sproet-imageconsultancy.nl
CONTACT
INFORMATIE

TELEFOON
0641203684

WEBSITE
www.sproet-imageconsultancy.nl

