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Geïnspireerd door creativiteit & Innovatie
Een uniek concept!
Je leert in 4½ uur blind typen met 10 vingers door de gehele brein
benadering met de nieuwste hedendaagse kennis. Jouw brein leert de
toetsen en stuurt daarna de motoriek van je vingers aan. We hebben de
methodiek omgedraaid. Niet meer eindeloos toesten indrukken totdat je brein
het eindelijk heeft opgepikt.
SmartTyping uitgelegd door Kees in een interview
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De voordelen:
In 4 ½ uur geleerd, daarna een online traject van 3 weken met 15
minuten oefenen per dag
Tijdwinst door efficiënter en nauwkeuriger typen, efficiency en
kostenbesparing
Meer aandacht op het werk in plaats van steeds te wisselen tussen
toetsenbord en scherm
Aandacht op de persoon kunnen houden bij een gesprek en typen
Betere verwerking van gegevens tijdens een afspraak, consult of een
vergadering
Tijdens het online vervolgtraject real-time inzage in je snelheid en
foutmarge
Persoonlijk contact met de trainer voor vragen en opmerkingen.
Op jouw locatie, of geheel online

Aandacht voor de juiste werkhouding, hoogte van de
instellingen, de juiste zithouding, zowel voor armen, benen als
rug.

Op deze manier verminder je de kans op RSI.
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SmartTyping wordt als prettig ervaren omdat:
De training slechts 4½ uur duurt
De training op jouw locatie of online is
Na afloop kunnen de deelnemers met 10 vingers blind typen
Het online oefenen 15 minuten per dag duurt en leuk is omdat de
toetsen al snel blind gevonden worden.

Progressie

Heb je vragen over de grafiek? Bel gerust naar 0252 518 537.
smarttyping.nl
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SmartTyping is in vele opzichten een verrassing.
Medisch

Blind typen levert enorme tijdwinst op en meer aandacht voor je patiënten.

Zakelijk
Omdat je na 4½ uur blind typt heb je tijdwinst, kostenbesparing en efficiëntie.

Onderwijs
Met 10 vingers blind typen heeft een levenslange positieve impact op je
leerprestaties.

Jeugd
Een duurzame investering voor je leven, jong geleerd, oud gedaan!
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EEN MOOI CADEAU VOOR IEDEREEN
Beschikbaar – in huis of online
In 4½ uur – ef cient en doeltreffend
Onderwijs – Licentie voor leerkrachten
Ouders – Voor je kind ook in slechts 4½ uur

SmartTyping is afgestemd op iedere leerstijl en
buitengewoon makkelijk te leren.
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INSCHRIJVEN
OF
EEN VOORSTEL?
Klik hier
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TIJDBESTEK
Slechts 4½ uur
Wil je meer weten, heb je vragen?
We beantwoorden ze met plezier.
Bel: 0252 518 537
E-mail: info@globaledutainment.nl
Website: SmartTyping.nl

