#210714

#MULTIMEDIA

INDESIGN GEVORDERD: HOE MAAK IK EEN KAPVORM OF
VERPAKKING? NIEUW

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 217,80 incl. BTW

UW UITHANGBORD MAKEN IN EEN HANDOMDRAAI!

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze cursus ben je in staat om je verpakking juist vorm te geven. Je kunt beoordelen waar jouw consumenten naar kijken. Je kunt rekening houden
met de technische aspecten van het productieproces.

Introductie
"A picture sells more then a thousand words". Creëer jouw verpakking met Adobe InDesign en Adobe Illustrator!

Omschrijving
De verpakking van jouw product is hét uithangbord van jouw verkoopscommunicatie. Hoe bepaal je je kapvorm? Wat kun je allemaal met die verpakking? Hoe begin je
er aan? In deze praktijkgerichte cursus leer je in 2 sessies hoe je dit doet in Adobe InDesign en Adobe Illustrator.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Marketeers
Verkooporganisaties
Verpakkingsspecialisten
(Industriële) plaatbewerkers

Voorkennis
De cursus Adobe InDesign - basis of een gelijkwaardig kennisniveau is noodzakelijk.
De cursus Adobe InDesign - gevorderd of een gelijkwaardig kennisniveau heeft een voorkeur.

Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 15 personen. Je kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische uitleg werk
je aan praktijkoefeningen. De hierboven genoemde informatie betre het open cursusaanbod. OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?
Neem dan contact met ons op!

PROGRAMMA
Wat is een kapvorm? (verpakking, uitnodiging, speciale vormen)
Hoe begin je eraan in Adobe Indesign/Adobe Illustrator
Kleurgebruik en lagen
Uitwerkingen en toepassingen.
Druk klaar zetten.

PRAKTISCH
Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.
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2 sessie(s) vanaf vrijdag 23/09/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf vrijdag 23/09/2022
Datum

Startuur

Einduur

vrijdag 23/09/2022

09:00

12:00

vrijdag 23/09/2022

13:00

16:00

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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