Presenteer uw cijfers met impact
Leid anderen door uw cijfers en analyse

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
15 juni 2021 - Rosmalen
Tijd
09:30 - 17:00
Prijs
€ 495,00 (leden) / € 595,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Accountants in business, MKB-accountants,
Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental



Finance in business

Datum en locatie
15 juni 2021 - Rosmalen

Inschrijven

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

Als RC ontvangt u het ledentarief

Inhoud
Cijfers liggen aan de basis van belangrijke besluiten. Als financieel professional wordt van je een
analyse van en veelal advies over deze cijfers verwacht. De waarde van de analyse en advies
wordt in hoge mate bepaald door de overtuigingskracht waarmee je de cijfers presenteert.
Tijdens de training Presenteer cijfers met impact ga je aan de slag met jouw eigen dataset.
Hierdoor kun je de lessen van de cursus direct toe te passen in jouw eigen praktijk. Dit levert
naast waardevolle inzichten voor toekomstig gebruik, ook een tastbaar resultaat voor direct
gebruik op.

Doelstelling
We gaan tijdens aan de slag met de volgende leerdoelen:
leren hoe je je publiek effectief kunt leiden door de cijfers en de daarbij behorende analyse
leren hoe je de hoofdboodschap uit de cijfers prominent kunt etaleren middels grafieken of
diagrammen
tools vergaren voor het uitbreiden van je presentatie arsenaal;
leren hoe de hoofdboodschap te versterken door de combinatie van beeld met cijfers;
leren hoe je de cijfers overtuigingskracht mee kan geven door middel van
cijferpsychologie;
grip krijgen op het omzetten van 'droge data' naar een overtuigend verhaal.

Inhoud
Tijdens deze training leer je cijfers zó te presenteren dat je publiek geboeid blijft en de conclusies
trekt die jij voor ogen heeft. Je krijgt inzicht in presenteertechnieken om een aantrekkelijke
presentatie met tabellen en grafieken te maken die duidelijk en memorabel overkomt.
Deelnemers weten aan het einde hoe zij hun publiek door de cijfers leiden. Jouw presentatie
heeft een duidelijke structuur, heldere visuals en een pakkende verhaallijn.

Bestemd voor

Iedere financieel professional die regelmatig presenteert en hierin leiderschap wil tonen om
toehoorders door de analyse te begeleiden en tot actie aan te zetten.

Docenten

Ervaren trainer van Debatrix
De workshop wordt verzorgd door een expert van Debatrix. Debatrix is een internationaal
bekroond adviesbureau dat professionals in bedrijfsleven en politiek adviseert bij het overtuigend
overbrengen van hun boodschap.

Locatie
De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel-Restaurant 's-Hertogenbosch in Rosmalen

Adres
Fletcher Hotel-Restaurant 's-Hertogenbosch
Burgemeester Burgerslaan 50
Rosmalen
Telefoonnummer
(073) 52 19 159

E-mailadres
sales@fletcherhotelshertogenbosch.nl



Routebeschrijving

