
Donatello Piras is een energieke dagvoorzitter met veel 
ervaring in binnen- en buitenland. Hij is scherp, altijd 
op de hoogte en presenteert in het Nederlands, Engels 
en Italiaans. Donatello is een ware professional die zich 
grondig voorbereidt op elk evenement en altijd streeft
naar het leveren van de hoogste kwaliteit. 
Zijn vermogen om snel te schakelen en zich aan te 
passen aan elke situatie maakt hem de perfecte keuze 
voor elke bijeenkomst.

Hij is presentator bij BNR Nieuwsradio, podcastmaker 
en als televisiepresentator werkte hij voor RTLZ 
waar hij de Talkshow 'Z in Zaken' presenteerde.

Bezoek voor meer informatie en showreel donatellopiras.nl

Dagvoorzitter en presentator

Donatello leidt jaarlijks zo’n 100 bijeenkomsten voor bedrijven, overheden, NGO’s en het onderwijs. 
Donatello Piras is de meester in het creëren van interactieve en inspirerende bijeenkomsten. Met zijn 
jarenlange ervaring als facilitator zorgt hij ervoor dat het publiek actief betrokken wordt bij het evenement. 
Door het gebruik van verschillende interactieve tools en technieken, zoals polls, discussies en debatten, 
creëert hij een open en interactieve sfeer waarin deelnemers zich gehoord en gewaardeerd voelen.
Met een brede interesse is hij een allround generalist maar vanuit zijn ervaring en achtergrond als 
communicatieadviseur, journalist en debater maakt hij zich de materie snel eigen.
Een greep uit de onderwerpen: Energietransitie & klimaat, (agri)marketing & communicatie, finance, 
onderwijs, zorg, tax & tax avoidance, advocatuur, duurzaamheid, logistiek, export en retail.

Donatello is een ervaren radio- en podcastmaker. Hij bedacht en presenteert - samen met Eveline Rethmeier - 
de populaire BNR Italië Podcast die meer dan 135 afleveringen heeft gepubliceerd. 
Daarnaast presenteerde hij als anchor bij BNR het dagelijkse nieuwsprogramma In de Middag 
het programma Koplopers over innovatie en duurzaamheid. Ook is hij de host van de BNR Podcast 
Tussen Kennen en Kunnen van Kenneth Smit die in samenwerking wordt gemaakt en werkt hij 
voor diverse andere merken waaronder Loyens en Loeff, Wijn & Stael en de NOB.

Als trainer en coach begeleidt Donatello professionals in zijn grote passie: overtuigingskracht. 
Hij traint politici & topmanagers in pitchen, presenteren en media en is als gastdocent verbonden aan diverse 
instellingen en beroepsgroepen zoals de Universiteit Leiden, de Orde van Advocaten en 
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Daarnaast schrijft en publiceert Donatello regelmatig en is hij 
coauteur van de management bestseller: "Debatteren om te winnen, de kunst van het overtuigen".

Donatello is 46 jaar, getrouwd met journalist Roos Moggré en vader van dochter Isabella en zoon Gianluca. 
Samen wonen zij in Amsterdam waar hij ook kantoor houdt. Donatello studeerde Communicatie in Rotterdam, 
liep stage in de Tweede Kamer onder CDA Spindoctor Jack de Vries. Hij werkte bij Hogeschool Inholland 
en KLM als communicatieadviseur & woordvoerder voordat hij aan de slag ging bij het Nederlands Debat Instituut. 
Daar was hij hoofdtrainer en dagvoorzitter. Het vak begon 25 jaar geleden als presentator op 
internationale vakantieparken in Italië waar hij dagelijks in 5 talen presenteerde. Dit 
combineerde hij met zijn studie en zijn bijbaan als programmamaker bij de radio. 

https://donatellopiras.nl/

