Training Visueel communiceren
Mensen onthouden 80% van wat ze zien, 20% van wat ze lezen en 10% van wat ze horen.
Redenen genoeg om visueel te communiceren! In een training Visueel Communiceren leert u hoe u
een verhaal op een beeldende manier kunt vertellen. Doordat u het hele verhaal vertelt in beelden of
doordat u een tekstueel verhaal met beelden ondersteunt. Bovendien leert u hoe u eenvoudig
tekeningen kunt maken én gebruiken.

PROGRAMMA TRAINING VISUEEL COMMUNICEREN
U leert …
… hoe u visueel communiceert
• Wat werkt wel en wat werkt niet in visuele communicatie?
• Wanneer zet u visuele content in uw communicatie in?
• Hoe maakt u met (eenvoudige) tekeningen een storyboard?
• Hoe bouwt u uw informatie op in beeldlagen?
• Hoe gebruikt u visuele technieken om te communiceren?
• Hoe stemt u uw visuele communicatie af op uw doel en doelgroep?
... hoe u geschikte beelden selecteert voor uw boodschap
• Hoe zet u iconen in uw communicatie in?
• Hoe zet u bestaande beelden of tekeningen in om een verhaal te vertellen?
• Hoe vertaalt u een abstract verhaal naar concrete beelden?
• Hoe maakt u een script en storyboard voor een visueel verhaal?
• Hoe zorgt u dat beelden en tekst elkaar versterken?
... hoe u een visual opbouwt
• Hoe zorgt u voor de juiste compositie in uw visuals?
• Hoe maakt u aantrekkelijke flipovers, infographics en nota's?
• Hoe maakt u met borders en banners uw visual beter?
• Hoe gebruikt u kleuren?
• Welke vormen van visuele communicatie zijn er?

RESULTAAT VAN DE TRAINING VISUEEL COMMUNICEREN
Na afloop van deze training …
... kent u de grondbeginselen van visuele communicatie;
… weet u wanneer visuele communicatie effectief is;
... weet u hoe u visuele communicatie in kunt zetten;
… weet u welke beelden u het beste kunt selecteren om uw verhaal te vertellen;
… weet u hoe u uw boodschap verpakt in beelden;
… staat u te popelen om meer te doen met beelden en tekeningen!
O ja, u gaat ook tekenen. Niet omdat we u willen leren tekenen, maar omdat tekenen
een handige methode is om tot visuele communicatie te komen.

DOELGROEP
Voor iedereen die …
… zelf zijn of haar teksten visueel wil maken. Ervaring met tekenen is niet nodig.
... vormgevers moet briefen over het visueel maken van content.

DIDACTIEK
Iedere seconde op maat
Deze training is zeer praktisch ingericht. Op basis van uw eigen teksten en visuals maken wij een
programma dat aansluit bij uw opleidingswensen.
+ E-coaching
Wilt u na de training nog extra feedback op uw visuele content? Dat kan! Stuur uw content naar de
trainer en hij of zij geeft u persoonlijke feedback in een filmpje.
Praktische informatie Visueel communiceren
Duur:
1 dag, van 9.30 – 16.30 uur
Kosten:
€ 495,- (0% btw)
Inclusief:
lunch, koffie, thee en alle cursusmaterialen
Locatie:
Loo van Eck
Pascalstraat 28 in Ede
Data:
actuele data vindt u op onze site
Schrijf u in en een collega mag mee voor de helft van de prijs!

