REACTIES VAN KLANTEN
“Veel technische mogelijkheden in studio en op
locatie. Goede coaching voor en tijdens de opname. Procedure planning en opname lopen zeer
vlot. Inspirerende locatie en ’t is fijn samenwerken
met jullie!“ (Hüseyin Uygun, AG Insurance)

CONTACTEER ONS VOOR MEER
INFORMATIE

WebinarAcademy

Academy@WebinarSolutions.eu
www.WebinarAcademy.eu

WebinarProductions & WebinarStudios
“Ik had geen enkele ervaring met video. Na
slechts één dag training kan ik mijn eigen video’s
filmen, bewerken en integreren in mijn trainingen
en presentaties. Dit is nog maar het begin. Ik kijk
uit naar de geavanceerde trainingen met Sandra
om meer te leren over Flipped Learning en
Webinars.” (Ingrid Denayer, Eriks)

Productions@WebinarSolutions.eu
www.WebinarSolutions.eu

ONZE KLANTEN

“Werken met Gina was een fantastische ervaring.
Dit gaf niet enkel een boost voor het zelfvertrouwen maar leerde me ook kritisch kijken naar m’n
houding, uitspraak, intonatie,... De expertise en
kwaliteit die Gina met zich meebracht, hebben
me snel naar een hoger niveau gebracht en daar
zal ik haar nog heel lang dankbaar voor zijn.”
(Biren Van Herck, CDO & co founder Pro Alliance)

“I tried to make a digital learning by myself but
that looked really bad. For me it was very helpful
to be surrounded by expert professionals. I learnt
a lot: writing a script is not as easy as it seems and
preparation is key.”
(Marijke Van Cauteren, Franklin, city of learning)

“Het is wel duidelijk dat een succesvol webinar
een en-en-en verhaal is. En de inhoud moet goed
zijn, en de communicatie en de presentatie, en
de mailing en de follow-up. Het is een hele keten
die moet kloppen. Ik wou dat ik dat veel eerder
had geweten.” (Saskia Smet, Coach)

www.WebinarSolutions.eu

WEBINAR ACADEMY

GRATIS WEBCAST

Ontdek onze hands-on trainingen

Start-to-Blend, meer leerimpact
met blended leren

∙ Instructional designer, maak zelf je digitale

Kijk op 7 december, LIVE op www.HRD.tv

leermodules met rich media (NIEUW)
∙ Webinar Presenter & Host, presenteer en host je
webinar met IMPACT

PROFESSIONELE PRODUCTIES

∙ Selfiedeo, maak zelf professioneel uitziende
leervideo’s met je mobile
∙ Visual storytelling, maak zelf je illustraties op

Samen kiezen we de juiste tool en stijl aangepast
aan jouw leerdoel en budget:

flipover of slides
∙ Professional keynote speaker, spreken in TED-stijl
(NIEUW)
Onze consultants, trainers en instructional
designers helpen jou ook graag verder met:

 Blended Learning with IMPACT
Sandra De Milliano, learning innovator
 Tips for Webinar Presentation

 expert video of grafische animatie
 opgenomen video of live uitzending
 in studio opgenomen of op verplaatsing
 2D of 3D, virtual reality of hologram

Gina Peeters (Geena Lisa), webinar coach
 Best Practice AZG: Virtual Reality
Marijn Goosens, vr expert
 Selfiedeo, getting started with mobile video
Wanne De Rop, video maker
 Best practice Proximus: Aan de slag met

∙ ontwikkeling en productie van professionele

Selfiedeo en user generated learnings

elearnings, video’s, webinars, virtual reality,…

Jan Neels, Digital Learning Specialist

∙ lancering en set-up van je online academy
∙ training en coaching bij de ontwikkeling en

Schrijf in op www.start-to-blend.eu

productie van blended trainingen
Alle open opleidingen zijn modulair opgebouwd
en kunnen op maat worden aangepast.
Data en meer info op www.WebinarAcademy.eu

Een inspirerend programma met
keynotes en best practices.

STUDIO TRY-OUT PROMO
Probeer nu onze studio en maak 3 video’s voor
490€ excl btw incl 2 uur professionele studio.
Aanbod geldig bij bestelling voor 30 november
2017.
BONUS: HRD.tv publiceert en verspreidt je video
Info en voorwaarden op
www.WebinarSolutions.eu/vov-actie

