ROC Rivor

Uw projecten, gerealiseerd door studenten van ROC Rivor?
In het Praktijklab van de Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening
Een nieuwe bedrijfspresentatie? Een mooi filmpje of infographic op de website? Of is uw
website zèlf aan een opfrisbeurt toe? Een event organiseren voor klanten of relaties? Een
marktonderzoek voor dat nieuwe idee?

Studenten helpen uw projecten realiseren
Zomaar wat mogelijkheden waarmee het Praktijklab u
kan ondersteunen. Het Praktijklab is de nieuwe projectonderneming van het ROC Rivor. Een leerbedrijf bedoeld
om studenten van het ROC nòg beter voor te bereiden
op de praktijk. En om creativiteit, kennis, vaardigheden
en ondernemerschap te ontwikkelen. Als bedrijf of instelling in de regio Rivierenland kunt u daarvan profiteren.

voortdurend de laatste ontwikkelingen en trends op hun
vakgebied.

Recreatie en toerisme
Een event organiseren, zoals een klantendag, een relatie
evenement, congres of een productpresentatie. Studenten kunnen u ondersteunen bij de voorbereiding en de
uitvoering van uw evenement.

Economie en administratie (commercieel en secretarieel)
Een marktonderzoek, sales promotie, campagne of een
belactie onder uw prospects. Typisch projecten die studenten van de opleidingsrichtingen Commercieel en Secretarieel voor u zouden kunnen uitvoeren.

Begeleiding vanuit de praktijk
De studenten worden bij het realiseren van uw projecten en opdrachten begeleid door zowel vakdocenten
als ondernemers. De opleidingsdomeinen die betrokken
worden in het Praktijklab zijn Media en vormgeving, Economie en administratie (commercieel en secretarieel) en
Recreatie en toerisme.
Wat kunt u verwachten?

Media en vormgeving
Studenten Media en vormgeving ontwikkelen huisstijlen,
logo’s, websites, app’s, animaties, presentaties, brochures en e-magazines. De studenten en docenten volgen

Praktijklab, de kracht van samenwerken
Bel of mail gerust om eens te kijken hoe het Praktijklab u
kan ondersteunen bij uw projecten en opdrachten.
Of kijk op www.praktijklab.nl.



Projecten en opdrachten



Voor bedrijven en instellingen



In de regio Rivierenland



Uitgevoerd door studenten

Meer weten over het Praktijklab van ROC Rivor? Kijk op www.praktijklab.nl. Of stuur een mail naar info@praktijklab.nl.
Bellen kan ook: 0344 656200 of direct met Paul Nieuwenhuis: 06 46 73 08 01.

