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#MULTIMEDIA

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

AAN DE SLAG MET CANVA - GRAFISCH ONTWERPEN ZOALS EEN PRO

€ 181,50 incl. BTW

LEER PROFESSIONEEL WERKEN MET DE GRATIS ONTWERPTOOL CANVA!

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Zou u zelf graag aﬀiches, flyers, visitekaartjes, brochures, sociale media posts, … ontwerpen? Maar hebt u helaas geen grafische achtergrond? Dan is deze opleiding
zeker iets voor u! Canva is een gratis ontwerptool waarin u in no time allerlei grafische ontwerpen kunt creëren. En het goede nieuws is: u hebt er absoluut geen
technische kennis voor nodig!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
voor wie geen grafische achtergrond heeft, maar toch in een handomdraai wil leren ontwerpen.

PROGRAMMA
Tijdens deze opleiding leert u op een vlotte en eenvoudige wijze uw eigen drukwerk, banners en beelden voor sociale media ontwerpen en aanpassen.
Met behulp van de gratis online tool Canva hoe u daar geen dure grafisch ontwerper voor te betalen. U maakt heel eenvoudig en snel uw eigen ontwerpen. Tijdens
deze hands-on opleiding leren we u de kneepjes van het vak zodat u zelf professioneel ogende visuals en designs kunt creëren.
Aan het einde van deze opleiding weet u:
hoe Canva u kan helpen met het ontwerpen van logo’s, flyers, social media content, enz.
hoe u gebruik kunt maken van de kant-en-klare materialen van Canva
welke mogelijkheden Canva biedt, waar ze zijn en hoe die te gebruiken
hoe u projecten kunt opslaan, presenteren en/of afdrukken

PRAKTISCH
Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.
2 sessie(s) vanaf dinsdag 29/11/2022 - Gent

Lesdata voor Gent vanaf dinsdag 29/11/2022
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 29/11/2022

09:00

12:00

dinsdag 29/11/2022

13:00

16:00

Locatie

Contact

Campus Gent NETWORKS TWO

T: 078/353 653

Raymonde de Larochelaan 13

Sofie@syntrawest.be

9051 Gent

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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