De TopSportCoach
Prestum.nl maakt het mogelijk om jouw vragen te bespreken met (ex-)topsporters en
topsportcoaches. Via een videogesprek is het makkelijker dan ooit om hen om advies te vragen en te
leren van hun ervaringen. Het gaat als volgt in zijn werk:
Bestellen
1. Kies in de winkel de TopSportCoach waarmee jij graag een keer wilt spreken.
2. Stop het gesprek in je winkelwagen en doorloop het bestelproces.
3. Zodra je hebt afgerekend gebeurt binnen 1 werkdag het volgende:
a. Als je al een Prestum.nl training account hebt, dan wordt de TopSportCoach module
binnen 1 werkdag aan jouw account toegevoegd.
b. Als je nog geen Prestum.nl training account hebt, dan krijg je binnen 1 werkdag een
welkomstmail van Prestum.nl om je nieuwe account te activeren.
4. Als je vervolgens inlogt op http://training.prestum.nl dan staat de TopSportCoach module
klaar.
Het video-gesprek met de TopSportCoach
5. Klik op de module. Op de eerste pagina kun je in het eerste vak jouw onderwerp / vraag
formuleren. In het tweede vak kun je een aantal (advies = 5) momenten aan de
TopSportCoach opgeven voor de te plannen afspraak.
6. De TopSportCoach zal een afspraakmoment prikken, of als het niet in de agenda past een
nieuw voorstel doen. Je krijgt een bericht in de mail als er een reactie is.
7. Zorg dat je vooraf het video-element test. Het is in Safari en Edge nodig om een plug-in te
installeren in de browser. In Firefox en Chrome volstaat het om akkoord te geven in een popup. Volg de installatie-instructie videochat in de module.
8. Zorg dat je ruim voor het afgesproken tijdstip online bent met een goede internetverbinding.
9. Zodra jullie beiden online zijn en de videoverbinding wordt gemaakt, start het gesprek.
10. Aan het eind van het gesprek kunnen jullie de mogelijke vervolgstappen bespreken.
De TopSportCoach staat zeker open voor een vervolggesprek of wellicht zelfs een coaching traject via
de video-chat. Zodra jullie vervolgstappen hebben besproken met elkaar, neem dan contact op met
Prestum om dit verder te regelen.
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