
Vertel welk probleem je voor jouw publiek oplost. 
Of maak ze bewust van een probleem waar jij dé oplossing voor hebt!

2WELK PROBLEEM 
LOS JE OP?

 

1
Een andere optie is: kun je in de lengte van één Tweet vertellen wat het
aller-aller-állerbelangrijkste is wat iemand moet weten over jouw idee.

VERTEL IN 1 ZIN WAAR
HET OM GAAT

DE 8 SIMPELE
STAPPEN VAN

EEN KILLER PITCH

Vind je het moeilijk om jouw idee in 1 minuut uit te leggen?
Geen nood! 

 
Volg deze stappen en maak in no-time een overtuigende pitch!
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3

Laat zien hoe mooi de wereld is jij dat probleem opgelost hebt.
Wat is er nu mooier, beter, veiliger, leuker of makkelijker geworden?

PITCH ALS EEN PRO

STEL JE EENS 
VOOR DAT...

VERTEL EEN
GOED VERHAAL

Zijn er al tevreden klanten die jouw product 
gebruiken? Heb je al andere mensen geholpen? 

Wat was je eigen beleving? Hoe ben je op jouw idee gekomen?
Vertel het! Maar hou het kort! (Je hebt maar een minuutje...)
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En nu is het aan jou... 
Blaas je publiek omver met jouw killer pitch!

 
Toch meer hulp nodig met jouw pitch of presentatie? 

Last van zenuwen? 
Kijk dan op pitchalseenpro.nl/training

 

WAT ZIJN DE DRIE
BELANGRIJKSTE 
KENMERKEN?

Vraag! Wat wil je van jouw publiek? Geld? Tijd?
Support? Als je niet vraagt, krijg je ook niets.

Bovendien heb je net een killer pitch gegeven!
Dus waar wacht je op? Durf te vragen!

8DURF TE VRAGEN!

5
Wat maakt jouw idee uniek?
Beperk je tot maximaal 3 kenmerken. Meer tijd heb je niet. 
(En zo maak je het makkelijk om te onthouden!)

7
Door deze bezwaren direct te weerleggen, 
toon je jouw expertise. Je begrijpt niet alleen
wat de ander tegenhoudt, maar lost het ook
direct op. Weg weerstand!

Kun je twee redenen bedenken waarom iemand
toch afhaakt? Benoem ze! Je zal zien dat je

publiek nu echt gaat opletten.

6BENOEM TWEE
BEZWAREN...

... EN WEERLEG ZE!
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