Presentator Jeroen van den Berg

Presentator Jeroen is een allround entertainer, die als presentator een graag
geziene gast is op vele evenementen. Sinds 2014 is Jeroen het gezicht
HWMagazien een lifestyle TV-programma voor de Hoeksche Waard, dat
gepresenteerd wordt door Mirjam Neeleman, Bianca Westerlaken en Jeroen
van den Berg en dat weekelijks uitgezonden wordt op TV Hoekschewaard en
diverse social media.
In een co-productie van Radio Rijnmond en Radio Hoeksche Waard was hij
de afgelopen jaren regelmatig als presentator te beluisteren tijdens de
marathon uitzendingen van de Roparun. Zijn spontane positieve wijze van
presenteren heeft een inspirerende werking op het publiek.
Diverse grote bedrijven hebben al gebruik gemaakt van Jeroen’s talent. Op
innemende wijze profileerde hij de producten van supermarktketen Jumbo
en Jamin.
Presentator Jeroen voelt zich op alle “markten” thuis. Hij geeft uw
evenement, uw bedrijf dé uitstraling die het verdient!

Zakelijke presentator
Jeroen kan door een op maat gesneden zakelijke presentatie juist die uitstraling aan uw bedrijf geven, die het
bedrijf op dat moment verdient. De ins and the outs worden op een prettige manier naar voren gebracht. Uw
gasten voelen zich meteen aangesproken en zullen geboeid zijn betoog, c.q presentatie volgen. Vele bedrijven
zagen hun werkzaamheden uitstekend geprofileerd worden. Kortom zoekt u een “maatkostuum” neem contact
op met Jeroen en binnen de korste te keren is het weer “business as usual”.
Casual presentator
Jeroen komt over als de ideale schoonzoon die goed in de markt ligt bij jong en oud.
Informeel of formeel Jeroen voelt zich als een vis in het water. Zijn aanstekelijke babbel werkt sfeer verhogend,
waardoor de gehele festiviteit een “upgrading” ondergaat. Bij Jeroen is men uit en voelt men zich thuis. Jeroen
moet je niet zien of horen, Jeroen moet je gewoon beleven.
Op ontspannen wijze presenteert hij roadshows, feestjes, playbackshows, spelshows of zelfs uw Tvprogramma!

www.presentatorjeroen.nl

