
Uw dagvoorzitter Guido Thys 
Guido Thys als dagvoorzitter: een belevenis apart 

 
Hoe vaak hebben de deelnemers aan uw evenement al een congres of bedrijfsbijeenkomst deelgenomen?  

En zijn ze niet dringend toe aan enige afwisseling? 

 

Guido Thys biedt u een volstrekt unieke mix van vier –of zo u wil: vijf- soorten inbreng: 

 

 een dynamische, frisse, bijzonder humoristische aanpak van inleiding en aankondigingen die een welkome 

afwisseling biedt met de ernstige onderdelen van het evenement; 

 een inhoudelijk waardevolle inbreng (eventueel in combinatie met een eigen keynote of afsluitende lezing), 

gebaseerd op dertig jaar ervaring in alle branches en met de meest uiteenlopende aspecten van organisaties; 

 een gegarandeerde methode om desgewenst een levendige dialoog met de zaal op gang te brengen en gaande te 

houden; 

 een strakke, deskundige leiding van het evenement, met een sterke nadruk op tijdbeheersing; 

 desgewenst advies bij de voorbereiding en bepalen van de meest geschikte werkvormen: de inhoud van een 

presentatie kan immers vaak veel beter overgebracht worden in de vorm van een interview, een debat, een 

forum, rollenspel, duo- of trio-presentaties, etc. 

 

In zijn bijna twintig jaar lange carrière als spreker en dagvoorzitter heeft Guido Thys gewerkt met groepen 

deelnemers van 12 tot 3.500 personen en weet hij feilloos de gewenste groepsdynamica tot stand te brengen. 

Hij wisselt vlot van taal: Nederlands, Engels, Frans en Duits en begrijpt vragen en opmerkingen in nog een handjevol 

andere talen. Het niveau van Engels past hij graag aan de taalkennis van de toehoorders aan qua humor en 

interactiebereidheid houdt hij rekening met cultuurverschillen. 

 

In samenspraak met de regisseur of organisator improviseren en à la minute inspelen op incidenten en kansen vormt 

zijn lust en leven. 

 

Bent u klaar voor een volstrekt unieke bijeenkomst? 

  

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 
 

 

 

 

http://www.2minuteacademy.nl/
http://www.youtube.com/user/GuidoThys#p/c/p
http://www.facebook.com/profile.php?id=1341934880&v=app_2309869772
http://guidothys.nl/index.php?page=linkedin
http://guidothys.nl/index.php?page=twitter
https://www.pinterest.com/guidothys/waarheden/
http://instagram.com/guidothys/
http://instagram.com/guidothys/
http://www.guidothys.nl/
http://www.2minuteacademy.nl/
http://www.klantenwegjagen.nl/
http://www.guidothys.nl/index.php?page=economie
http://www.zombiebusiness.nl/
mailto:michelle@guidothys.nl

