Oplossingen voor
informatietechnologie

‘Presentatiekracht door
Prezi-leren’
Onderscheidend &
vernieuwend in uw

‘Presentatiekracht
door Prezi-leren’
wordt ook
‘In Company’
georganiseerd.
De Helpdesk Service
is beschikbaar voor
deelnemers
gedurende 3
maanden na
afronding van uw
opleiding.
Binnenkort :
‘Presentatiekracht
door Prezi-leren!’
voor gevorderden.
Een verdiepende
workshop waar u aan
de hand van uw
ervaringen met Prezi
uw presentaties
krachtiger maakt.

Bouwer Management &
Coaching
Folkert Elsingastraat 9
3067 NW Rotterdam
T 010 – 209 96 19
F 010 – 455 19 94
M 06 – 52 609 105

presentaties
Praktisch, origineel,
toegankelijk en direct
toepasbaar

Praktisch. Vernieuwend.
Creatief. Effectief.
Met Prezi maakt u het verschil!

ervaren trainers

Zoekt u ook naar een manier om uw
publiek te boeien? Wilt u eens op een
andere manier een presentatie
geven? Bent u op zoek naar een
manier waarop uw informatie langer
blijft hangen en beter wordt
onthouden.
U wilt écht indruk maken met uw
presentatie?

Helpdesk Service gedurende

Maak dan gebruik van Prezi, een
online presentatie methode. Met
Prezi helpt u uw publiek uw punt te
begrijpen, uw boodschap beter te
onthouden en de dialoog hierover
aan te moedigen.
In deze workshop leert u de basis
van het gebruik van Prezi. Hoe?
Door hier zelf mee aan de slag te
gaan.
Al doende krijgt u antwoord op
vragen als: wat is Prezi? Hoe maak
ik een presentatie? Waar moet ik op
letten? Hoe zorg ik dat Prezi mijn
boodschap ondersteunt? En ik mijn
presentatie kracht bijzet?

www.BouwerManagementenCoaching.nl
Bouwer.Management
enCoaching@gmail.com

Professionele uitvoering door

L e t ’s E m B o u we r!
Gebaseerd op
zelfsturing en
intrinsiek leiderschap

3 maanden na afronding van
uw basis opleiding

Maak kennis en leer de basis van
deze online vorm van
presenteren.
Prezi ondersteunt, u maakt het
verschil!

Agenda
workshop:
24 november 2011
16 januari 2012
12 maart 2012
Duur: 2,5 uur
De totale investering voor
deze workshop bedraagt
€145,--, inclusief gebruik
van de Helpdesk Service.

