Biografie Pieter Monsma
Pieter is internationaal spreker, trainer, business-coach en eigenaar van
een vastgoedfonds. Na 15 jaar boer zijn, richt hij een aantal eigen
bedrijven op, werkt hij met ’s werelds beste succestrainers en bouwt hij
een miljoenenportefeuille op aan vastgoed. Pieters grootste passie is
mensen helpen patronen te doorbreken die ze tegenhoudt tot het
bereiken van het succes dat ze wensen.
Het leven van Pieter Monsma heeft altijd in het teken gestaan van
presenteren. Vanaf zijn tienerjaren waar hij als Disc Jockey de
dorpsfeesten op zijn kop zetten met muziek, tot de internationale
evenementen met soms duizenden deelnemers.
Als trainer, presentator en inspirator heeft Pieter Monsma vele mensen
en bedrijven naar next levels geleid. Zowel persoonlijk als zakelijk. Zijn
passie spat 100% van het podium af. De impact van zijn soms
emotionele speeches heeft grote impact op de deelnemers. Hij heeft
samengewerkt met grote namen als Robert Kiyosaki, Les Brown, T. Harv
Eker en vele anderen. Zijn ervaring in het vastgoed heeft hij internationaal
gedeeld via presentaties in Melbourne, Sydney, in Singapore en India, tot
Dubay en Engeland. De passie voor mensen, de ervaring als ondernemer
en het talent van presenteren heeft van Pieter een allround spreker
gemaakt in de laatste 25 jaar.
Samen met optredens op tv en met de unieke (Corona) online studio
optredens voor duizenden deelnemers met zijn eigen organisatie heeft
Pieter de ervaring om te spreken en presenteren, voor camera en alle
podia.

Tijdens het National
Achievers Congress in
Zuid Africa 2014

Met T. Harv Eker die Pieter naar
Nederland heeft gehaald in 2011 met
meer dan 2500 deelnemers in de Rai
Amsterdam

Op het podium in Nederland in de Rai
op Het National Achievers Programm
Als organisator en promotor en
Passieboer van een tweedaagse
training van de Indische Guru en
Lifeteacher Ananda Giri

Met Robert Kiyosaki in 2012

Als een van de sprekers op het
National Achievers Congress juni 2014
in Amsterdam

