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Knallen met jouw 
digitale presentatie?

Klik dan hier >

Onderscheidende presentatie
Jij hebt een verhaal te vertellen en ideeën om te 
delen. PreziAll maakt het vertellen van jouw verhaal 
eenvoudig, mooi en leuk!

Dat doen we door met een objectieve blik naar de 
inhoud van jouw verhaal te kijken. Die inhoud 
vertalen we naar een prachtige presentatie 
waarmee jij kunt stralen.

Wij maken onderscheidende Prezi en Powerpoint 
presentaties die begrepen, onthouden én 
doorverteld worden.

PreziAll

PreziAll bestaat uit een team van enthousiaste 
presentatie specialisten. Wij maken al jaren 
onderscheidende presentaties en hebben ons 
gespecialiseerd in Prezi.

Wij zijn nieuwsgierig, betrokken, praktisch en een 
tikkeltje eigenwijs. Dat maakt dat wij goed kunnen 
luisteren, veel vragen stellen en ons goed kunnen 
inleven in jouw doelgroep. En daar wordt jouw 
presentatie beter van.

Wij werken met veel plezier aan jouw presentatie!

Prezi
Wij maken al jaren onderscheidende 
prezi presentaties. Prezi is hét alternatief 
voor powerpoint. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van slides, maar van een 
oneindig groot canvas waarop je kunt 
inzoomen. Je kunt eenvoudig de relatie 
laten zien tussen het grote geheel en de 
details van jouw verhaal.
Daardoor wordt jouw presentatie beter 
begrepen én onthouden.

Benieuwd wat er allemaal mogelijk is 
met prezi?

lees hier verderlees hier verder

Powerpoint
Wil jij een Powerpoint laten maken die 
eruit springt?

PreziAll is expert op gebied van 
presenteren en alles wat hieronder valt. 
Heb jij een bestaande powerpoint die 
gepimpt mag worden of ben je op zoek 
naar een presentatie proces van 
verhaallijn tot presentatie en alles 
ertussenin? Dan staan wij voor je klaar!

Benieuwd wat er allemaal mogelijk is 
met powerpoint?

Video
Wij maken al jaren onderscheidende 
prezi presentaties. Prezi is hét alternatief 
voor powerpoint. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van slides, maar van een 
oneindig groot canvas waarop je kunt 
inzoomen. Je kunt eenvoudig de relatie 
laten zien tussen het grote geheel en de 
details van jouw verhaal.

Daardoor wordt jouw presentatie beter 
begrepen én onthouden.

lees hier verder

Presentatie nodig? Bel 040 30 50 290


