Betaal niet meer dan 225,- voor een dagtraining Excel, PowerPoint of MindMappen!
In deze publicatie leg ik je uit waarom niet.
Vóór Corona betaalde je al gauw tussen de € 300,- en € 500,- voor een 1-daagse training van, bijvoorbeeld,
Excel of PowerPoint of Mind Mappen of vergelijkbaar. Die prijzen waren meestal afhankelijk van de grootte
van het opleidingsinstituut: des te groter des te duurder….
Sinds Corona zijn diverse opleidingsinstituten deze trainingen virtueel gaan geven. Dus, een trainer voor de
camera en de deelnemers thuis achter hun computer. En het bijzondere is, ze hanteren daarbij vaak precies
dezelfde hoge prijzen!
Wij verzorgen diezelfde trainingen voor slechts € 225,- per persoon per dag. Mét startgarantie!
Hoe kan dat?
DIGITRAIN
Oprichter van DigiTrain, Rudy Rensink, is zelf trainer en verzorgt een groot aantal trainingen zelf. Denk hierbij
aan de Office-pakketten en breintrainingen, zoals Mind Mappen en snellezen.
Dit maakt dat in veel gevallen er geen trainers ingehuurd hoeven te worden en de operationele kosten dus
laag zijn.
TRAINERS
In de markt van computeropleidingen wordt gebruik gemaakt van kundige docenten. De meeste van deze
docenten zijn Freelance. Dat houdt in dat ze voor meerdere opdrachtgevers werken.
Dus, de ene keer werken ze voor een groot landelijk opererend opleidingsinstituut en de andere keer voor een
klein trainingsbureau. En vaak wordt verwacht dat ze daarbij hun éigen trainingsmateriaal gebruiken.
Dat houdt dus in dat u bij een groot opleidingsinstituut een fors bedrag betaald voor precies dezelfde training
die u anders voor een lager bedrag bij een klein trainingsbureau inkoopt….
Het is best logisch dat u bij een groot instituut meer betaald dan bij een kleine aangezien een groot bureau
veel meer overhead heeft: kantoorkosten, salarissen, auto’s, marketing, personeelsuitjes en dergelijke.
Anders gezegd,
u krijgt bij DigiTrain dezelfde trainer met hetzelfde trainingsmateriaal voor een aanzienlijk lager bedrag!
GEEN TRAININGSRUIMTE
DigiTrain is gespecialiseerd in virtuele trainingen. Dat houdt in dat we geen trainingsruimtes nodig hebben,
alleen een ruimte met stabiele internetverbindingen en bijpassende hard- en software.
GEEN CURSUSCOMPUTERS
De deelnemers aan de virtuele trainingen zorgen zelf voor hun computer, al dan niet gefaciliteerd door een
eigen organisatie.
GEEN REISTIJD EN REISKOSTEN
De docenten van DigiTrain werken vanuit huis en zijn dus geen reistijd en reiskosten kwijt.
CONCLUSIE
Het moge duidelijk zijn dat de hoogste kwaliteit in trainingen niet duur betaald hoeft te worden. Wij bewijzen
dat we hoge kwaliteit trainingen verzorgen voor een zeer reële prijs. Probeer het gewoon!

www.digitrain.nl, info@digitrain.nl
Of bel Rudy Rensink zelf (als hij niet aan het trainen is

): +31 (0)653 - 69 49 39

