SPORTSPREKER ONLINE
Sport inspireert. Zeker nu!

HERKENBAAR?
Hoe houd ik mijn
medewerkers
gemotiveerd?

Hoe onderhoud ik
mijn relatie met
mijn klanten?

Hoe houd ik
de energie hoog in
mijn team?

SPORT INSPIREERT,
MOTIVEERT EN VERBINDT.
ZOWEL OFFLINE ALS ONLINE
BRENGT HET MENSEN BIJ
ELKAAR. ZEKER NU!

“

ANTWOORDEN KRIJG JE
DOOR GOEDE VRAGEN
TE STELLEN

WIJ MATCHEN UIT DE 100+ SPORTSPREKERS
DE JUISTE SPREKER MET JOUW EVENT

Motivatie speeches

Moderators

Clinics/bootcamps

Workshops

Online studio’s

HET MENU MOET AF EN
TOE VERANDEREN OM
HONGERIG TE BLIJVEN.
OP ZOEK NAAR CREATIEVE EN
INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Inspireren

Ontwikkelen

Teambuilding

INNOVATIEVE MANIEREN OM TE VERBINDEN

•
•
•
•
•

Klantevents
Perspresentaties
Productlanceringen
Board meetings
Teambuilding sessies

SPORTSPREKER ONLINE
INNOVATIEVE MANIER OM TE VERBINDEN
Studio 2 – Corporate Boardroom

Studio 1 – Blackbox Studio met Led Wall

•

Spreker presenteert led wall in de studio en het
beeld van presentatie wordt naast de spreker
geprojecteerd.

•

Medewerkers of klanten loggen in via een
centrale link en volgen de presentatie op afstand.

•

Mogelijkheden tot interactie.

•

Spreker(s) zitten in de corporate boardroom op
1,5 meter afstand van elkaar.

•
•

Prijs vanaf €4.500,(STUDIO + SPREKER)

Studio 3 – Greenkey Studio

•

Sprekers presenteren voor een green screen in de
studio. Presentatie is als een interactieve show met
verschillende cameraposities.

Medewerkers of klanten loggen in via een
centrale link en volgen de presentatie op afstand.

•

Talloze mogelijkheden voor interactie zoals live
comments, sociale interactie, live video calls, polls.

Interactie mogelijkheden via
quizzen/polls/vragen.

•

Op maat en gepersonaliseerd podia naar het design
van je bedrijf.

Prijs vanaf €4.500,(STUDIO + SPREKER)

Prijs vanaf €15.000,(STUDIO + SPREKER)

-Sprekersconcept-

TEAMBUILDING

•

TEAM. Together Everyone Achieves More!

•

Of het nu gaat om gezamenlijke motivatiespeech,
work-outs of een workshop. Het is allemaal mogelijk
met de digitale teambuildingsessie.

•

Alle medewerkers loggen in vanuit huis. Het event
wordt afgetrapt met een motivatiespeech welke
vervolgd kan worden door een workshop of workout. Ieder op zijn eigen niveau. Train body and brain!

•

Zijn jouw collega’s ook competitief en gaan jullie
graag de wedstrijd aan met elkaar of tussen
verschillende afdelingen? Dat kan! Door middel van
break-out sessies of teamdoelen kunnen jullie de
competitie aangaan.

•

De perfecte manier om te blijven
ontwikkelen!

Meer informatie

-Sprekersconcept-

SPEAKERBORRELS
•

Speciaal voor jou en je collega’s introduceren we de
digitale Speakerborrels.

•

Of het nu gaat om een kerstspeech,
nieuwjaarsreceptie, teambuilding of andere activiteit.
Het kan allemaal met de digitale ‘Speakerborrels’.

•

Hoe het werkt? Vanuit huis loggen medewerkers,
klanten, businessclub leden of vrienden allemaal in
op een livestream. Iedereen krijgt van te voren een
fles wijn en borrelplank thuisgestuurd.

•

Een aansprekende spreker uit de sport spreekt de
groep digitaal toe en leidt vervolgens als moderator
het event.

•

De perfecte manier om dit bijzondere jaar samen,
feestelijk en met fun af te sluiten. Proost!

Meer informatie

-Sprekersconcept-

LANCERING

•

Breng in de studio je nieuwste product onder de
aandacht bij je klanten met een bekende sporter of
presentator als host en geef hierdoor jouw lancering
een spectaculaire boost!

•

Blijf in verbinding met relevante contacten en houd
de doelgroep op de hoogte van de laatste nieuwe
trends.

•

Via de verschillende camera's is het net of je klanten
fysiek bij de onthulling zijn en kan je zo alle ins en
outs vertellen en laten zien.

•

De host spreekt de groep digitaal toe en gaat samen
met de CEO in gesprek over het nieuwe product. Via
de stellingen/polls kun je direct klanten om hun
mening vragen.

•

Een unieke manier om je product in de markt
zichtbaar te maken!

Meer informatie

-Sprekersconcept-

KLANTEVENT
•

Waardering uitspreken naar je klanten, jezelf als
organisatie zichtbaar maken en in verbinding blijven
met je relaties en prospects. Zeker nu!

•

Hoe werkt het? Alle genodigden krijgen bij hun
uitnodiging een persoonlijke boodschap opgenomen
door de spreker. Zij kunnen inloggen vanuit huis en
actief deelnemen aan het programma.

•

Een aansprekende presentator uit de sport spreekt
de groep digitaal toe en zal op basis van een Q&A
met de CEO en managers in gesprek gaan over de
thema’s die jullie belangrijk vinden. De genodigden
kunnen vragen stellen via de chat. Liever een
motivatiespeech? Dat kan ook!

•

De perfecte manier om zichtbaar te blijven en te
investeren in jullie relatie!

Meer informatie

-Sprekersconcept-

POWER BREAKFAST
•

Iedere maandagochtend start om 08.30 uur de
week met een inspirerende en energie gevende
spreker. Tijdens deze 20 minuten ‘power breakfast’
krijgen je medewerkers dé boost die ze nodig
hebben om de week positief door te komen.

•

Een serie van interactieve online sessies
(mogelijkheden tot een quiz/poll/vragen) en voor
iedereen een keer in hybride vorm mee te maken.

•

Dankzij meerdere cameraposities heeft de kijker
een gevarieerd en interessant beeld.

•

“Goedemorgen hier is…” Iedere week een
verrassende nieuwe spreker. De line-up bepalen
we graag in overleg met jullie.

•

De kracht van inhoud én wekelijkse herhaling
geven ritme en houvast voor je team.

Meer informatie

WIJ DENKEN GRAAG
MET JULLIE MEE!
Contact
+32 (0)38 08 15 73
info@sportspreker.be

