Mixit Menu

Haal meer uit online samenwerken met klanten en collega’s
met praktische ondersteuning van Mixit

Digitale brainstormsessie

Activiteiten

Digitaal samenwerken is een ding maar echt samen brainstormen en creatief zijn

• Vraagstuk doorspreken

is iets anders. Zonde als na 2 uur virtueel brainstormen er te weinig uitkomt en

• Voorbereiden

mensen afhaken. Mixit biedt expertise om online brainstorm van begin tot einde

• Uitvoeren van de

te faciliteren en te zorgen dat die concrete ideeën ook daadwerkelijk eruit komen.

sessie in Mural

We maken gebruik van o.a. Mural en MS Teams zodat we zowel plenair als in losse

• Ideeën borgen

groepen kunnen werken.

• Evaluatie

€ 599,Bel mij om de mogelijkheden te bespreken

Wil je zelf leren hoe jij een digitale brainstorm faciliteert binnen jouw bedrijf? Wij trainen je.
Neem contact met ons op!

Trainen webinar en digitale conferentie

Activiteiten

De huidige situatie dwingt je om op een digitale manier te communiceren met je

• Intake

doelgroep. Maar hoe geef je een webinar of live meeting? Deze compacte training

• Voorbereiden

behandelt de technologie (hoe werkt het?) en leren we hoe je de sessie interessant

• Presentatie

houdt met interactieve en creatieve middelen. Na deze training kan jij jouw verhaal

• Interactief uitvoeren

succesvol overbrengen naar jouw publiek.

van de webinar
• Evaluatie

Vanaf € 599,Neem contact met mij op, zodat ik meer weet van deze training

Op afstand toch die webinar of live-meeting organiseren maar zelf geen tijd en/of kennis om deze te faciliteren?
Wij faciliteren en moderen ook. Neem contact met ons op!

Workshop hygiëne in MS Teams

Activiteiten

In sneltreinvaart wordt MS Teams gebruikt in jullie organisatie. Maar hoe zorg je

• Introductie

ervoor dat op de lange(re) termijn alle bestanden goed staan, de verschillende

• Ophalen knelpunten

kanalen goed gebruikt worden en dat je zorgt dat samenwerken in MS Teams echt

• Tips & Tricks

een succes wordt? Kortom: tijd voor een workshop ‘Hygiëne in MS Teams’.

presentatie
• Oplossingen &

€ 399,-

afspraken
• Evaluatie

Bel me zodat we snel kunnen beginnen om meer uit MS Teams te halen

Hulp nodig bij het ontwikkelen of adopteren van bedachte oplossingen in Office365?
Neem contact met ons op!

Eén opleiding nieuwe stijl in 1 dag

Activiteiten

Ben je trainer en wil je jouw opleiding online gaan geven? Wij weten welke middelen,

• Intake

methoden en tools je helpen om een online variant op te zetten. In één dag werken

• Afstemmen tooling

we je wensen uit tot een kant en klaar draaiboek met een interactieve toolbox. Deze

• Inrichting

testen we direct met jou om je te laten ervaren hoe het is om deel te nemen op

• Korte uitleg

afstand.

• Evaluatie

€ 799,Bel me om in 1 dag mijn training online ready te krijgen

Wil je zelf leren om je trainingen online te brengen? Neem contact met ons op!
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