Training Beeldend Presenteren en Prezi
Presentatie branding en samenwerking

Programma (1 dag):

Uw online presentatie kunt u op meerdere manieren vorm geven.
Social media en branding zijn niet nieuw voor u en met
verschillende tools kunt u uzelf of uw producten nog beter
presenteren. Een van deze tools is Prezi.

Dag 1 – Theorie

Prezi wordt vaak beschouwd als een groot schildersdoek waar een
presentatie op wordt gemaakt en waar het overzicht op behouden
blijft. Het is een dynamische presentatietool waarmee je kan in- en
uitzoomen op vele details en video’s, afbeeldingen en hyperlinks in
kan verwerken.
Prezi kunt u inzetten voor:
 het geven van (semi) professionele presentaties
 promotie van uw idee/ product/portfolio in social media
 promotie van uw presentaties op websites
 gebruik als mindmap tool
 projectplanning
 het zoeken naar kennishouders

13:00:13:10
Aanvang, opening en introductie op
de training
13:10-13:30
Prezi, branding, storytelling en
mindmappen
13:30-13:40
Knoppen uitleg
13:40-16:00
Aan de slag met uw eigen ontwerp
(“Lezing, curriculum vitae, portfolio,
promotie”)
16:00-16:45
Terugkoppeling opdrachten en
feedback
16:45-17:00
Evaluatie
Locatie: Brennerbaan 150,
3524 BN, Utrecht
Uw trainer: Sandor Lokenberg

In deze training leert u
 hoe u met Prezi werkt.
 het verschil tussen verschillende presentatie tools
 meer inzicht te krijgen in online presentatie tools
 hoe u beter gevonden wordt op het internet met Prezi
Aan het einde van de training bent u aan de slag met uw eigen
Prezi presentatie. Ook maakt u kennis met verschillende andere
presentatie oplossingen behalve spreken in het openbaar.
Er wordt aandacht besteed aan de daadwerkelijke presentatie maar
het geldt niet als doel van de training.
Deze praktisch ingestelde training duurt 1 middag van 13:00-17:00.

(Sandor Lokenberg-Wiering is een
ervaren spreker, trainer en consultant
op het gebied van internet, social
media, en netwerken).
Zie ook www.trainingsdag.com

Cursusmateriaal
De computer waarop u uw Prezi presentatie maakt wordt door ons
geregeld, u hoeft derhalve niets mee te nemen. Er is tevens internet
verbinding aanwezig zodat u uw zelfgemaakte presentatie
eventueel kan opslaan.
Certificering:
Aan het eind van de training wordt u een Mentorum certificaat
uitgereikt.

Datum en tijden:
Zie ‘Agenda’ op
www.mentorum.nl
(kies de datum die u het beste past)
Prijs training:
€ n.n.b. excl BTW
Inschrijven via
www.mentorum.nl
(volg agenda & contact)

