
1. BIJZONDERE MENSEN
______________

Weet je wat ik echt leuk vind aan mijn vak als dagvoorzitter en presentatrice? Dat ik zoveel mooie, bijzon-
dere mensen ontmoet en heel even in hun leven mag duiken. Tijdens mijn voorbereiding dompel ik me dan 
helemaal onder en tijdens het interview laat ik alles los en ben ik in het moment.

Zo ook Redouan Ait Chitt, beter bekend als I am Redo. Ik heb Redo leren kennen als zeer passievolle, 
ondernemende en internationale danser. Redo is geboren met (zoals hij zelf zegt tijdens zijn lezingen) 6-0 
achterstand. Én hij heeft vorig jaar de Zwaan, de meest prestigieuze dansprijs van Nederland, in ontvangst 
mogen nemen. Nogal een journey. Wat ik zo ontzettend mooi vind, en ik hoop dat je dit meeneemt als het 
bijvoorbeeld regent in je tent of je cocktail niet op de juiste temperatuur wordt geserveerd (je snapt m’n 
chargering wel hé?), dat Redo zichzelf nooit heeft gezien als iemand met een beperking. Het is dus zijn 
fantastische mindset die ervoor zorgt dat hij kansen ziet, niets voor niets is zijn motto: 

“No excuses, no limits!”

Ik hoop dat je iets voor jezelf meeneemt uit dit interview met Redouan Ait Chitt.

SEE YOU SOON!

2. DAGVOORZITTER BIJ...
______________

De online talkshow is voor mij de leukste en meest impactvolle vorm van online events. Afgelopen periode 
heb ik als dagvoorzitter allerlei online vormen uit kunnen proberen; interviews, webinars, korte video’s, hy-
bride events en dus ook de online talkshow. Hierbij krijg ik hetzelfde gevoel als bij tv-programma’s presen-
teren (RTL Snowmagazine, Via Vacance of Ondernemerszaken). Met een team in no time een mooie show 
neerzetten. De impact van de talkshow voor je bedrijf is groot. Het is precies lang genoeg om de aandacht 
vast te houden, je kunt de deelnemers voorzien van inhoud, kennis (subsessies met interactie zijn moge-
lijk), infotainment (reportage op locatie) en natuurlijk entertainment door middel van een wijnproeverij, een 
kok of een afsluitende bingo. Zolang we nog niet precies weten waar het heen gaat met de live events, zijn 
online talkshows perfect. Hierbij een impressie.

Hoe is het nu met..? Redouan Ait Chitt & Pauline de Wilde

Pauline de Wilde als online dagvoorzitter tijdens de talk show van D&B 
Eventmarketing.

3. SUMMERTIME
______________

En nu is het tijd om te genieten van de zomer. Want ondanks dat we, tussen de bedrijven door, best veel 
tijd thuis hebben gehad, hoop ik dat je nu de boel de boel laat. Zodat je echt kunt opladen… laptop dicht, 
telefoon weg en je creatieve brein de ruimte geven om je weer helemaal klaar te maken voor het najaar. 
Echte aandacht voor je kinderen, je vrienden, je familie, je partner en niet te vergeten jezelf. Het is zo be-
langrijk en de zomervakantie is er zo’n mooi moment voor. Ik gun het je.

http://www.paulinedewilde.nl/index.php/online-tv-shows/
https://www.facebook.com/pauline.d.wilde
https://www.linkedin.com/in/paulinedewilde/
https://twitter.com/paulinedewilde
http://www.paulinedewilde.nl/
http://instagram.com/paulinedewilde_lef
https://www.youtube.com/watch?v=VPHgCsglNs0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=EBt-AX-jHB8

