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Communiceren met Impact
Voor overtuigende rapportages en presentaties

Uw boodschap duidelijk en snel overbrengen? Bouw de verhaallijn van uw rapportages en 
presentaties dan logisch en effectief op met onze PwC-methode pyramid thinking. U krijgt 
handvatten aangereikt om systematisch na te denken over uw publiek, uw boodschap en de 
opbouw van uw verhaal. Bij PwC gebruiken wij deze methode voor onze eigen rapportages 
en presentaties, met tevreden klanten als resultaat. 

De training richt zich vooral op het bouwen van 
een goede structuur (verhaallijn), te gebruiken 
voor rapporten én presentaties. Ook ontwikkelt 
u uw schrijfvaardigheid, door volop te werken 
met uw eigen rapporten.

Na afloop van deze training:
begrijpt u het belang van pyramid thinking 

voor overtuigende rapportages en presentaties;

kunt u uw verhaallijn en boodschappen goed 
vindbaar en leesbaar in uw rapportage 
uitschrijven;

beheerst u de basisvaardigheden om 
zelfstandig pyramid thinking toe te passen. U 
kunt daarmee uw publiek optimaal informeren 
en overtuigen met een heldere en goed 
onderbouwde boodschap in uw rapportage of 
presentatie.

Datum, tijd & locatie
19 november & 10 december 2019.
Trainingstijden dag 1: 9.00 - 17.00 uur, 

dag 2: 9.15 - 13.30 uur. Locatie: PwC Utrecht.

Voor wie? 
Deze training is bestemd voor iedereen die via 
rapporten en presentaties zijn publiek wil 
meekrijgen voor zijn boodschap.

Trainers
Onze trainers zijn zijn werkzaam als adviseur bij 
PwC en hebben ruime ervaring met het 
opstellen van doelgerichte presentaties en 
rapportages.

PE-uren
Deze training geeft recht op 
10 PE-uren/punten. Kijk op onze site
voor meer informatie.

Aanmelden
Voor uw aanmelding en meer informatie
verwijzen wij u naar onze website:
www.pwc.nl/academy
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Wij kunnen deze training ook op maat maken 
voor uw organisatie. Neem voor meer 
informatie contact met ons op of kijk op onze 
website: www.pwc.nl/academy


