
Presentatie: KEUZES 

Een uitdagende confrontatie met Guido Thys 

 

Aankondigingstekst 

  

Deze presentatie pas ik met veel plezier aan het thema van uw programma en/of aan de vorige sprekers aan. 

Dit hebben we tegen die tijd overigens uitgebreid besproken tijdens de voorbespreking. 

  

Het belangrijkste is dus dat u de relevantie van mijn verhaal in de rest van het programma benadrukt. Over 

de presentatie zelf kunt u bijvoorbeeld het volgende zeggen, nadat u een brugje gemaakt hebt tussen het 

thema van de bijeenkomst en “keuzes” of “toekomst”: 

  

“Een bedrijf/organisatie kan twee kanten opkijken: naar het verleden of naar de toekomst. Wie naar de 

toekomst kijkt, ziet altijd heel veel mogelijkheden. Vaak is het moeilijk kiezen tussen al deze opties, en 

stellen we beslissingen dan maar uit. 

“Wacht niet tot het te laat is!” waarschuwt onze volgende spreker, Guido Thys. Vooral wanneer er veel 

verandert in de wereld zijn keuzes verplicht. Hoe gek dat ook klinkt.  

Als dwarsdenker heeft vaak een heel andere visie op de dingen dan de meeste andere mensen. Hij confronteert 

ons nu met deze visie onder het motto “Keuzes!”. 

  

Dus graag géén aankondiging dat het een wervelende, spetterende, komische, hilarische, humoristische, 

eneverende, etc. presentatie wordt! Dit creëert bepaalde verwachtingen en de toehoorders zijn meer bezig met 

de vraag of ik die verwachtingen kan inlossen dan met de inhoud van mijn verhaal…. En ik neem aan dat dit 

niet de bedoeling is, toch?  

 

En tenslotte: de kwaliteit van een presentatie hangt ook af van de technische hulpmiddelen.  

Een overzicht daarvan kunt u downloaden op http://www.guidothys.nl/index.php?page=downloaden  

 

Graag tot binnenkort!! 

 

Guido Thys 

 

  

 

  

Mee dwarsdenken 
  

Vele honderden tips om 

anders te denken over 

ondernemen, managen, 

etc. Hier kunt u gratis 

lid worden van de 

2Minute-Academy. 

  

  

Even sociaal doen 
 

YouTube 

Facebook 

LinkedIn 

Twitter 

Pinterest 

Instagram 

 

  

Websites 
  

Guido Thys 

2Minute Academy 

De Klanten Wegjaagclub 

Voorbij de crisis Zombiebusiness 

   
  

Contact 

 

Michelle Cortie 

michelle@guidothys.nl 

06-81629401 
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