Op maat - Basisvaardigheden grafisch ontwerp
Een visual voor een nieuw idee voor op je website of in een mail, ‘n écht persoonlijk visitekaartje, een
advertentie of zelf een simpele flyer maken....Ik kan je in korte tijd de basis van Grafisch Ontwerp leren!
Stel je voor:
Tot nu toe maak je wat eenvoudige
Ondernemers die mijn basiscursus gevolgd hebben:
folders en advertenties in Word, ben
- makelaars, die nu zelf hun paginagrote advertenties wijzigen
je niet helemaal tevreden over de pro- iemand uit de containerbusiness, die een vakblad op de markt bracht
fessionele uitstraling en krijg je regel- een bibliotheek, om zelf mooie posters en flyers te kunnen maken
matig vragen en opmerkingen van de
- een tassenwebshop, alles over fotobewerkingen en bestandsgroottes
drukkerij of printshop over snijlijnen,
- speelgoedfabrikant, om een catalogus zelf te kunnen maken
afloop, kleurgebruik en dpi. Een duur
reclamebureau gaan inschakelen is
ook niet wat je wil. Je vindt het ook
best leuk om zelf wat te proberen. Dus besluit je op zoek te gaan naar een basiscursus grafisch ontwerp.
Je zoekt géén grote cursusinstelling, te duur, onpersoonlijk en ver weg; het liefst zou je iemand willen
vinden uit het vak, die jou, in je eigen bedrijf, in een paar dagen een cursus kan aanbieden, die je precies
kan leren wat je nodig hebt. Niet meer en niet minder.
Stop met zoeken, je hebt haar gevonden!
Ik ben grafisch ontwerper en geef sinds 2007 les in de Adobe-programma’s waar ik dagelijks mee werk. Photoshop in
groepsverband, en InDesign en de cursus Basisvaardigheden
grafisch ontwerp als privéles of een incompany training. Ik
heb een goede, efficiënte methode ontwikkeld, hoe ik in een
korte tijd iemand de basis van grafisch ontwerp kan leren. Een
combinatie van de Adobe-programma’s Photoshop, InDesign en
een klein stukje Illustrator. In 4 tot 8 dagdelen kan ik er voor
zorgen dat iemand die nog nooit gewerkt heeft met deze Adobeprogramma’s, een stevige basis heeft. Een complete introductie, die naast de theorie veel oefeningen
bevat. Na deze DTP-cursus (DeskTopPublishing gaat over opmaak), beschik je over een vrij compleet pakket om bv. je eigen huisstijl te maken; je folder, reclamekaart, je advertentie en je leert dit dan drukklaar
opslaan, zodat je probleemloos met de drukker of printshop kan communiceren. Heb je niet veel tijd, dan
bepalen we in ons kennismakingsgesprek welk deel van de cursus jij wil leren, misschien alleen een visual
maken, dan zal jouw curus-op-maat korter en goedkoper zijn.
Praktische informatie
Cursusduur: 			
Aantal dagen in overleg, bv. 1 dag Photoshop en 2 dagen InDesign. Of halve dag
				
Photoshop, halve dag Illustrator en 1 dag InDesign
Voorkennis: 			
Voorkennis van Photoshop en InDesign is niet nodig, maar wel ervaring in het
				
werken met de verkenner op de pc of Mac.
Prijs per cursist: 		
€ 1.020,- voor 3 dagen van 7 uur, excl. BTW. Of € 360,- per dag.
				
Bij meerdere cursisten, prijs op aanvraag.
Individueel: 			
Een 1-op-1 training plaats op de werkplek van de medewerker. De cursus zal
				
plaatsvinden op het moment dat het de medewerker het beste uitkomt.
				
Mogelijkheden op vrij korte termijn; mail om een afspraak te maken.
Locaties: 			
In-company, binnen je bedrijf of ik huur een externe locatie (dan komen er
				
kosten bij)
Hard- en software-eisen:
Eigen laptop gewenst, Photoshop CS 5 of 6 of CC (te bespreken in overleg)
Docent: 			 Moniek Peijnenburg, zelfstandig grafisch ontwerper, sinds 2007 jaar docent DTP
Materiaal:			
Boek (Zelfgeschreven handleiding bij de cursus, in kleur) en Downloadlink naar
				foto- en oefentekstbestanden
Inschrijven: 			
Per mail: cursussen@moniekpeijnenburg.nl (Klik om doorgestuurd te worden)

