Uitnodiging

Jouw gasten willen een
sterk verhaal!

Training Storytelling voor toeristisch-recreatieve
ondernemers rondom het Haringvliet
3 en 17 oktober 2019

Jouw gasten willen een sterk verhaal!
We leven in een tijd waarin mensen op zoek zijn naar betekenis. Zomaar een leuk tijdverdrijf in de natuur of op
het water is niet meer afdoende voor veel bezoekers en gasten. Mensen willen graag een bijzondere belevenis
ervaren die ze zich kunnen blijven herinneren. Als ondernemer kun je je onderscheiden als je een oprecht,
waarachtig en inspirerend verhaal vertelt en laat beleven. Over wie je bent, waar je vandaan komt en waar
je naar toe wilt. In deze training ga je met behulp van storytelling het unieke verhaal van jouw onderneming
in relatie tot de omgeving ontdekken. Je leert je eigen verhaal versterken met behulp van de schatkist van
verhalen uit het NLDelta-gebied.
Storytelling is de vorm waarin mensen van nature communiceren. Het is veel meer dan het vertellen van verhalen.
Het gaat juist ook om het vinden, vormgeven en verbeelden van je eigen verhaal. In deze training staat jouw verhaal
als ondernemer in NL Delta centraal. We helpen je het verhaal van jouw onderneming in het NLDelta-gebied tot leven
te brengen voor je gasten.

Door storytelling in te zetten kun je jouw gasten een memorabele belevenis bieden. Immers, jouw gast is de
held van het verhaal. Je gasten willen het gebied beleven en jij gaat ze als gastheer daarbij helpen. Deze training
wordt aangeboden aan de gastheren en andere ondernemers rondom het Haringvliet.
Trainingsdagen:
De training bestaat uit 1,5 dagen:
• Donderdag 3 oktober van 10.00 - 16.00 uur op een aansprekende locatie nabij het Haringvliet.
• Donderdag 17 oktober van 10.00 - 12.30 uur bij een van de deelnemers.
De cursus wordt gegeven door:
• Wim Ruis, IVN, coördinator educatie NP De Biesbosch en chief storytelling
• Patty Kanselaar, marketing manager bij Programmebureau NLDelta
• Marianne den Braven, projectmanager bij Programmabureau NLDelta
Kosten:
Deelnemersbijdrage € 50,- incl. lunch.
Programma:
De training is opgebouwd rond de drie hoofdthema’s van storytelling:
1. Vangen van verhalen (wat is jouw eigen verhaal als ondernemer en wat zijn de verhalen van NLDelta)
2. Componeren van verhalen (de basiskenmerken van een goed verhaal en hoe je met jouw verhaal de identiteit
van jouw eigen onderneming versterkt)
3. Verhalen doorvertellen en verankeren (hoe “vertel” je je verhaal aan je gasten, wat laat je jouw gasten
beleven zodat ze een unieke belevenis ervaren)
Het verhaal van NLDelta:
NLDelta wil het verhaal van NLDelta graag samen met ondernemers vertellen. De training Storytelling is een
goede basis voor verdere samenwerking tussen ondernemers en partners van NLDelta.

Meer informatie / Aanmelden
Klik hier voor meer informatie, aan- of afmelden.

www.nldelta.nl

