
Apple Keynote maakt het moge lijk om gelikte presen taties 
te maken met uit gebreide inter acti vi teit en hulp mid de len 
voor de pre sen ta tor. Keynote biedt veel mogelijk heden en 
is –Apple toe ver trouwd– gedis tingeer der dan de bekende 
rivaal Power point. Pre sen ta ties zijn van uit Key note om te 
zetten naar diverse bestands formaten, waar onder Quick-
time en Power point. Keynote is er ook als App voor de Ipad 
en Iphone. Je kunt dus niet alleen presen taties afspelen op 
mobiele appa ra ten, maar er ook presen ta ties op maken. Zo 
kun je onder delen (semi)trans pa rant maken, ani me ren, over 
laten vloei en, vrijstaand maken en scha len.
Of je nu een nieuw product aan klan ten wilt laten zien, je eigen 
port folio of een jaar ver slag met geani meerde grafie ken wilt 
maken, Key note zorgt er voor. 

IN HET KORT
  1 lesdag van 6,5 uur incl. lunch

  rechtstreeks contact met de docent,  
tot drie maanden na de cursus

 state-of-the-art cursusmateriaal 

 NRTO- en CRKBO-geregistreerd

 online tests en certificaat

 komt in aanmerking voor STAP-budget

VOORDELEN

1 dag: 10.30 u - 17.00 u 

leslocatie: 

Helicopterstraat 23, Amsterdam

€ 375,–ex btw

Waar en wanneer? Certificaat
Cursuslocatie: Helicopterstraat 23, 
Amsterdam. 1 lesdag van 6,5 uur. 
Les tij d: 10.30 u – 17.00 u. Cursusdata 
op website: grafischecursussen.nl

Wat is nodig?
Bring your own device of huur een 
laptop van Grafische Cursussen. 
Voorkennis is niet nodig, maar je 
moet wel met een Apple computer 
om kunnen gaan.

Voor wie?
Geef je zelf presentaties of verzorg 
je prsenaties voor een leiding-
gevende? Dan leer je in 1 lesdag 
de ins en outs van Apple Keynote.

Apple Keynote
LEER PROFESSIONEEL PRESENTEREN

Aan het eind van de cursus ontvang 
je een certifi caat van deelname. 

info@grafischecursussen.nl
https://grafischecursussen.nl

+31622117709

Helicopterstraat 23
1059 CE  Amsterdam
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