management-opleiding

>>> PRESENTEREN &
PRESENTATIEVAARDIGHEDEN

PREZI
als presentatietool bij storytelling

Maak met PREZI van
elke presentatie een
boeiend, interactief en
dynamisch verhaal.

“Mensen willen verhalen ...
PREZI ondersteunt uw verhaal ...”

Onder de deskundige leiding van:
Joachim Gregoor
Directeur PREZIBELLE
&
Docent HOGESCHOOL PXL
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>>> www.ifbd.be/nl/

Waarom dit programma?

Uw docent

DEATH BY POWERPOINT …

Joachim Gregoor
werkt sinds 2007
aan de Hogeschool
PXL als docent/
onderzoeker. Binnen de
Hogeschool PXL heeft
hij als onderzoeker
reeds een ruime
ervaring opgebouwd binnen het domein
van E-Learning. Sinds 2009 is hij PREZItrainer waarbij hij reeds jarenlang trainingen
geeft in heel Vlaanderen zowel voor profit
als non-profit organisaties. Hij is eveneens
aangewezen als officieel Moovly trainer,
een tool waarmee je animatie videos kan
produceren. Joachim specialiseerde zich verder
in het gebruik van allerhande online webtools
zoals Canva, Mailchimp, e.a.

PowerPoint is nog steeds de meest gebruikte tool om presentaties te ondersteunen.
U kiest een sjabloon, plakt uw boodschap, grafieken en data in dit sjabloon en
u presenteert. Elke presentatie ziet er ongeveer hetzelfde uit. Maar niemand management, klant noch medewerker - zit te wachten op nog een saaie slideshow
met nog meer bulletpoints …
MENSEN WILLEN VERHALEN … PREZI ONDERSTEUNT UW VERHAAL
Een presentatie moet immers een verhaal zijn, waarmee u uw publiek meeneemt,
boeit en overtuigt. Prezi is de presentatie-tool bij uitstek om uw verhaal te
ondersteunen, te begeleiden en op te fleuren. U werkt met 1 groot canvas, waarbij u
in- en uitzoomend, verschuivend en roterend, door uw boodschap of verhaal loopt.
Met Prezi verandert u een saaie presentatie in een meeslepend verhaal waarbij u uw
publiek niet alleen boeit maar ook betrekt en meeneemt.
Prezi is dan ook het alternatief voor overvolle statische slides. Met Prezi maakt u uw
presentatie dynamisch, interactief en boeiend. Net zoals een goed verhaal moet zijn.
UW PROFESSIONELE PREZI PRESENTATIE
De training wordt opgebouwd aan de hand van verschillende concrete voorbeelden
en eigen cases. U werkt gedurende deze dag aan uw eigen presentatie en ontwerpt
uw eigen verhaal. U leert hoe u een business plan, commerciële presentatie,
projectplan of gewoon een verhaal visueel kunt ondersteunen. Breng dus zeker
uw ideeën en/of uw bestaande presentaties mee zodat u daags na de training uw
publiek kunt verrassen met uw verhaal.

Onze opleidingen in primeur?
Volg ons! @IFBDupdate

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT
De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter sprake te
brengen. Om dit te realiseren, vragen wij op voorhand een beknopte beschrijving
van de probleemstelling te formuleren. Op die manier kunnen wij de cursus volledig
opstellen volgens uw eigen informatiebehoefte.
U kunt hiervoor steeds contact opnemen met Dirk Spillebeen op het nummer:
+32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be).

Overzicht programma

INTRODUCTIE
◆◆ Ontstaan en geschiedenis van PREZI.
◆◆ Basisprincipes van PREZI t.o.v. POWERPOINT.
◆◆ Voor- en nadelen van Prezi.
◆◆ Voorbeelden uit de praktijk.
◆◆ Verschillende PREZI-licenties.
◆◆ PREZI account aanmaken.
◆◆ PREZI Next Dashboard.

BLOK 1: EEN EERSTE PREZI MAKEN
◆◆ Aanmaken van een nieuwe presentatie.
◆◆ Je presentatie bewerken/verwijderen.
◆◆ Gebruik van folders.
◆◆ Bepalen van de privacy.
◆◆ Gebruik van sjablonen.
◆◆ Structureren in PREZI NEXT.
◆◆ Bepalen van je layout.
◆◆ PREZI NEXT editor.
◆◆ Gebruik van de context menu.
◆◆ Invoegen van objecten:
❖❖ Tekst.
❖❖ Geluid.
❖❖ Afbeeldingen.
❖❖ Video.
❖❖ PDF.
❖❖ …
◆◆ Wijzigen van de volgorde.

BLOK 2 : DE PREZI OPTIMALISEREN
◆◆ Het toevoegen van animaties.
◆◆ Gebruik van zoom.
◆◆ Bewerken van topics en subtopics.
◆◆ Bewerken van topic en subtopic covers.
◆◆ Wijzen van presenteren.

BLOK 3: TIPS & TRICKS
◆◆ Delen van een presentatie.
◆◆ Samenwerken in PREZI NEXT.
◆◆ Pro functies:
◆◆ Afdrukken van een presentatie.
◆◆ Downloaden van een presentatie.
◆◆ Embedden van een presentatie.
◆◆ Prezi Analytics.
◆◆ Gebruik van externe tools.

OPTIMAAL LEEREFFECT
We beperken het aantal deelnemers
aan deze cursus. Hierdoor kunt u
optimaal profiteren van de kennis en
ervaring van de docent. Bovendien
toetst u op een interactieve manier
uw eigen praktijksituatie aan die van
uw collega’s. Zo garandeert het IFBD
u een optimaal leereffect, gebaseerd
op theoretische onderbouw en
gestaafd met vele praktische
voorbeelden.
VERLOOP CURSUSDAG(EN):
08.30
09.00
12.30
17.00

Ontvangst, registratie & koffie.
Start van de trainingsdag
(met voorstelling van de docent).
Lunch.
Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag wordt
een korte (koffie-)pauze gehouden.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
DATUM & LOCATIE:
>>> zie hiertoe onze website
www.ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website:

INSCHRIJVEN

2019

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be



PREZI ALS PRESENTATIETOOL BIJ STORYTELLING
BEDRIJFSINFORMATIE
FIRMA:

STRAAT / NR. / BUS: ..................................................................................................................................................................................
PC / GEMEENTE:

..................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.:

FAX-nr. :

ACTIVITEIT:



q industrie-productie

q groothandel & import

q kleinhandel

q horeca

q bouwondernemers

q transport

q diensten

q overheid

KOSTPRIJS:

SECTOR: ..............................................................................................

>>> € 795 excl. BTW

FACTURATIEGEGEVENS

AANTAL WERKNEMERS: ................................................

Facturatie-adres:

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Uw referentie:

...................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:
HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainingslocaties veelal een overnachting
boeken om zodanig de cursus op
een ontspannen manier te kunnen
aanvatten en/of afsluiten.
Meer informatie hieromtrent vindt
u op onze website of via volgende
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

DEELNEMER(S)
Dhr. / Mevr.:
Functie:

..............................................................................................................................................................................................

E-mail:

..............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME: ........................................................................
Dhr. / Mevr.:
Functie:

..............................................................................................................................................................................................

E-mail:

..............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME: ........................................................................

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN
DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de
cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid
(zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20 % (= 5 deelnemers of meer).



De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse
Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer
informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be.
INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
• Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be
• U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
• Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge
U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving
krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een
routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen
ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn
uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is
voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet
“verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992 en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer
informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

