Workshops

prijzen per persoon, ex BTW
inclusief locatie / in-house (tenminste 4 deelnemers)

1.

2.

EPUB CONVERSIE

– HOE MAAK JE EEN ZO SCHOON MOGELIJKE BASIS-EPUB?

€ 299 / € 239 | inclusief:

1.

Introductie ePUB

2.

InDesign

•

workshop van 4 uur

3.

Quark eXpress

•

cursusmaterialen

4.

De vormgever: rekening houden met het eBook

HTML EN CSS – PRAKTISCHE ZAKEN OM FRAAIE EPUBS TE MAKEN

 support 3 maanden
€ 299 / € 239 | inclusief:

1.

HTML en CSS – de basics

2.

Classes en id's

•

workshop van 4 uur

3.

CSS tricks: kleuren (CMYK → RGB), regelafstand, witregels, nieuwe

•

cursusmaterialen

pagina's, corpsgrootte, kleinkapitalen, initialen, superscripts, etc.
3.

4.

EPUB STRUCTUUR

– HOE ZORG JE DAT JE EPUB WORDT GEACCEPTEERD DOOR CB/APPLE?

 support 3 maanden
€ 299 / € 239 | inclusief:

1.

De bestanden toc.ncx en content.opf

2.

Het belang van metadata

•

workshop van 4 uur

3.

ePUBcheck en Sigil Flightcrew

•

cursusmaterialen

4.

Inkijkexemplaren Apple iBookstore

GEAVANCEERD WERKEN MET EPUBS – HIGH SPEED EPUBS MAKEN

 support 3 maanden
€ 299 / € 239 | inclusief:

1.

Opschonen van een “vuil” bestand

2.

Verschillen tussen de diverse readers

•

workshop van 4 uur

3.

Licht programmeerwerk: leer Regular Expressions te gebruiken om slim te

•

cursusmaterialen

search & replacen → noten, hyperlinks, etc.

 support 3 maanden

Cycli
ePUB Vormgever

Cyclus workshops 1+2

€ 575 / € 459 pp

ePUB Manager

Cyclus workshops 2+3

€ 575 / € 459 pp

ePUB Uitgever

Cyclus workshops 1+2+3

€ 829 / € 679 pp

ePUB Professional

Cyclus workshops 1+2+3+4

€ 1089 / € 879 pp

Voorwaarden:
•

Uw deelname aan een workshop is pas bevestigd wanneer uw betaling van het workshopbedrag is ontvangen.

•

Workshop kan komen te vervallen bij te weinig inschrijvingen. Uw betaling wordt alsdan per ommegaande retour gestort.

•

Aan deze aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend.

•

Tijdens de workshop werken we met daadwerkelijke voorbeelden uit uw praktijk. Het is dus zaak dat u/uw medewerker
beslagen ten ijs verschijnt. In alle gevallen behelst dit het meebrengen van een laptop, waarop geïnstalleerd de volgende
types software: een opmaakprogramma (Adobe InDesign CS5.5, Quark eXpress 9.2, Microsoft Word), een html-editor,
Sigil, Adobe Digital Editions. Daarnaast zijn voor de verschillende workshops nog de volgende zaken van belang:

•



workshop 1: tenminste één open bestand dat kan worden geconverteerd naar ePUB



workshops 2, 3 & 4: een (ruwe) ePUB van een eigen boek

Overigens zijn op alle workshops de algemene voorwaarden van ePUB Pro van toepassing. Deze worden meegeleverd met
iedere offerte en zijn tevens te vinden op de website van ePUB Pro:

http://epubpro.nl/documents/Algemene-voorwaarden-ePUBPro.pdf

