Over Donatello Piras
Donatello Piras is één van Nederlands meest gevraagde dagvoorzitter, presentator,
gespreks- en debatleiders met jarenlange ervaring in binnen- en buitenland. Als
televisiepresentator werkte hij voor RTL-Z en als vaste commentator schuift hij vaak aan
bij radio- en tv-programma’s van BNR, NOS, RTL, Jinek, Nieuwsuur, en Goedemorgen
Nederland van WNL als politiek analist voor Nederland en Italië.
Donatello leidt jaarlijks zo’n 100 bijeenkomsten voor bedrijven, overheden, NGO’s en het
onderwijs. Hij begeleidt allerhande events en congressen waarbij interactiviteit een
belangrijk onderdeel vormt. Zijn energieke optredens worden gekenmerkt door
professionaliteit, enthousiasme en scherpte. Donatello presenteert in het Nederlands,
Engels en Italiaans.
Donatello is 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 heeft ruim 15 jaar ervaring als fulltime dagvoorzitter & presentator. Hij was
ruim 11 jaar hoofdocent & gespreksleider bij het Nederlands Debatinstituut en heeft
menig verkiezingsdebat georganiseerd in de campagne voor de Tweede Kamer,
Provinciale Staten, Gemeenteraad en Waterschap. Hij trainde mediapartners zoals het
NOS Jeugdjournaal, Nieuwsuur en was nauw betrokken bij de redactie en organisatie
van het RTL Carrédebat in 2010 en 2012.
Als trainer en coach begeleidt Donatello professionals in zijn grote passie:
overtuigingskracht. Hij traint toppolitici & 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 43 jaar, getrouwd met journalist Roos Moggré en vader van dochter Isabella.
Samen, wonen zij in Amsterdam waar hij ook kantoor houdt. Donatello studeerde
Communicatie in Rotterdam, liep stage onder CDA Spindoctor Jack de Vries in de
Tweede Kamer en werkte achtereenvolgens bij hogeschool Inholland en KLM als
communicatieadviseur & woordvoerder voordat hij aan de slag ging bij het Nederlands
Debat Instituut. 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.

