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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ADOBE CC 2020 EVENT - HANDS-ON TRAINING MET DE NIEUWSTE FEATURES VAN
ADOBE CREATIVE
KOM EN ONTDEK DE NIEUWE FEATURES VAN ADOBE CC2020!

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Naar jaarlijkse traditie worden er in november tijdens Adobe MAX de nieuwste features en leuke extra van Adobe Creative Cloud voorgesteld. Als
trainingsorganisatie in Vlaanderen nodigen wij je graag uit om deze nieuwe functies te bekijken en aan te leren. Zo is je creatieve toolset weer helemaal mee.
Dit event vindt plaats op verschillende locaties: Antwerpen en Brugge. Tijdens de algemene sessie nemen we je mee in de belangrijkste nieuwigheden in Adobe
CC2020, na de middag worden hands-on sessies (met praktische oefeningen) per programma voorzien waar je met de nieuwe features zal leren werken.
Geef meteen uw keuzes door en schrijf in via de eventpagina.
Wenst u enkel in te schrijven voor de gratis voormiddag, stuur een mail naar vincent.goddeeris@sbm.be.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Adobe software gebruikers.

Voorkennis
Je bent een gedreven Adobe software gebruiker.

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 100 personen. Na de theoretische uitleg werk je aan praktijkoefeningen. Je ontvangt ook lesmateriaal
als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft het open cursusaanbod.
OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?
Om jouw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kan je op ons vertrouwen. Wat je uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime netwerk van
ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie jij je doelstellingen kan bereiken. Vertrekkend vanuit jouw behoe en, visie en strategie ontwikkelen
wij een oplossing volledig afgestemd op jouw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat je praktische en bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk
toepasbaar zijn.
Bovendien bepaal je ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden georganiseerd in jouw
bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar jouw keuze. Ook na je opleiding of begeleiding word je nog verder ondersteund. Verbeteringen en
veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat je volgens de juiste stappen verderop kan en jouw investering blij renderen.
Bovendien kan je als zelfstandige of onderneming gebruik maken van tot 40% korting via de KMO-portefeuille.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Je kent de nieuwe features van Adobe CC2020.

PROGRAMMA
Adobe CC 2020 programma:
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VOORMIDDAG - GRATIS

8u.15: Ontvangst en ontbijt

9u.00: De algemene sessie deel I
Een gratis sessie waar we alle nieuwigheden in Creative Cloud voorstellen zodat u helemaal op de hoogte bent.
10u.15: Pauze

10u.30: De algemene sessie deel II

NAMIDDAG - BETALEND

12u.00: Lunch - netwerken

13u.00: De hands-on sessies deel I
Betalende keuzesessies om de nieuwigheden per programma in te oefenen. Tijdens deze sessies voorzien we voor elke deelnemer een iMac met de laatste
Adobe Software.
Keuze uit:
sessie 1: Photoshop of Premiere Pro
sessie 2: Illustrator of After Effects
14u.50: Pauze

15u.10: De hands-on sessies deel II

Keuze uit:
sessie 3: InDesign of Premiere Pro
sessie 4: Photoshop of 'To be amazed by Adobe'

17u.00: Netwerkdrink

Na inschrijven ontvang je een mail waar je je keuzes moet aanduiden.

PARTNERS
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In samenwerking met Catena Company.

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 3 VAN 3

