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Begeleiden-individueel 
Pitch-training|Personal branding  
 
Wil je ook goed kunnen pitchen? Jezelf of je product aantrekkelijk, stevig, kort en bondig 
neerzetten? Waarom ben jij of jouw product degene of hetgeen waar men echt op zit te wachten, 
dat het verschil gaat maken, waarmee men gaat excelleren, etc.  
 
In toenemende mate is het daarbij erg belangrijk om ook onder woorden te brengen wat jij daar 
als persoon aan toevoegt. Welke zichtbare kleur jij aanbrengt, wat jouw persoonlijke meerwaarde 
is, etc. 
  
Tijdens een individuele pitch training leer je expliciet te formuleren wat jij inhoudelijk, qua 
vaardigheden & talenten èn als persoon meebrengt.  
Personal Branding gaat ook over uitstraling, over presence. Dus ook houding, stemgebruik, 
oogcontact, mimiek en kleding zijn onderdelen waar aandacht aan wordt besteed en mee wordt 
geoefend.  
 
Vorm 
Als je een Pitch-training | personal branding aanvraagt wordt er een dag ingepland waarop jij 1 op 
1 met een trainer/coach aan de slag gaat.  

- 1 dagdeel is gericht op jouw inhoudelijke personal story, afgezet tegen het doel van de 
pitch/branding.  

- 1 dagdeel is gericht op alle aspecten die met uitstraling te maken hebben.  
 
Oefenen,oefenen, oefenen 
Tijdens beide dagdelen ben je vooral veel aan het oefenen. Al uitproberend vind je de meest 
kloppende en impactvolle formulering en uitstraling. De trainer/coach geeft je voortdurend 
feedback en helpt je verder.  

Er wordt tijdens deze dag gebruik gemaakt van spiegels, geluidsopname en filmopname.    
 

Goed om te weten  
• Pitch-training | personal branding duurt een volle dag  (van 9-17 uur) 
• een terugkom/herhaal-sessie bestaat tot de mogelijkheden. Dit kun je in de afronding van 

de dag met de trainer bespreken. 
• Locatie: de Atoomclub in Amersfoort. 
• Interesse? Bel ons, of stuur een bericht: bel (033) 450 50 00 of mail naar info@hilst.nl. Wij 

zorgen voor een match. 
 

Meer opties  
Natuurlijk is het mogelijk om na deze Pitch training | Personal branding sessie de individuele 
begeleiding om te vormen tot een individueel verdiepend coaching traject als blijkt dat daar 
behoefte aan is.   
 
Ga voor het complete overzicht van ons aanbod en vormen van begeleiden naar onze website. 
 
 
 
 


