
WORKSHOPS SMARTPHONE FOTOGRAFIE

VIJF CURSUSLOCATIES IN NOORD-HOLLAND

Den Helder-Alkmaar-Uitgeest-Haarlem-Hoorn

Betaalbare cursussen voor particulieren en bedrijven

MEER INFORMATIE , DATA EN AANMELDEN VIA WWW.ECKKIES.NL

Geschikt voor Apple en Android

Gegarandeerd betere foto’s

Leer de verborgen functies

Beter belichten van foto’s

Handige apps gebruiken

Duidelijk en betaalbaar

Praktische accessoires

Tips & trucs

Ook leuk bij u op het bedrijf of als 

onderdeel van een bedrijfsuitje!

Na afl oop maakt u gegarandeerd betere foto’s met uw 
smartphone! Ongeacht het merk of type. 

Schrijf vandaag nog in of bel/mail voor informatie

BEL 06-2945 7312

of mail naar fred@eckkies.nl



DUIDELIJK EN BETAALBARE CURSUSSEN

VIJF CURSUSLOCATIES IN NOORD-HOLLAND

Den Helder-Alkmaar-Uitgeest-Haarlem-Hoorn

Wordpress, LinkedIn, fotografie en video.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN VIA WWW.ECKKIES.NL

CURSUS WEBSITE BOUWEN MET WORDPRESS 

Wilt u zelf een eigen website bouwen? Voor uzelf, uw familie, bedrijf of club? 

Volg dan de cursus WordPress op één van mijn locaties in Noord-Holland. 

U kunt deze volgen in Den Helder, Alkmaar, Uitgeest, Hoorn of Haarlem. 

Geen droge lesstof maar to-the-point informatie waarin alles voorgedaan 

wordt en u daarna zelf actief aan het bouwen gaat. Dit gebeurt in een eigen 

online lesomgeving waar u zelfs na afloop nog gebruik van mag maken zonder 
extra kosten. Aan het einde van de lesdag heeft u zelf een website gebouwd en 

is de complete basis bekend bij u. Inclusief naslagwerk en certificaat.

Ideaal voor zzp-ers, kleine ondernemers maar uiteraard ook particulieren.

MAAK GEGARANDEERD BETERE FOTO’S! 

De workshop smartphone fotografie is niet alleen leuk voor particulieren die 
betere foto’s willen leren maken, maar ook leuk als onderdeel van een bedrijfs-

avond. Of als onderdeel van een teambuildingsdag. Desgewenst kan er een 

fotowedstrijd georganiseerd worden. Op elke gewenste locatie. Informeer naar 

de mogelijkheden.

U kunt bij mij ook terecht voor een training in het werken met LinkedIn of het leren 

bewerken van uw video’s.


