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Online de smartmethode leren?
Aanleren kan voor € 225,- met volledige ondersteuning.

Ik help je wanneer je vragen hebt.

Paul van der Velde

Je kunt ons bereiken per e-mail: paul@smartreading.nl
telefonisch: 0252 518 537
Met zoom, teams, of andere digitale vorm.
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Herken je dit?

SmartReading afgerond

wanneer je niet toe komt aan de stapels leeswerk

heb je veel meer productiviteit

wanneer je merkt dat je veel afdwaalt tijdens het
lezen

is je leessnelheid 4x sneller en je
tekstbegrip beter

Wanneer je veel “denkt” en een soort “pratend”
leest

meer rust en grip op de
hoeveelheid te lezen materiaal

wanneer je niet weet wat je precies moet lezen
door het grote aanbod aan informatie

meer creativiteit om complexe
problemen op te lossen

wanneer het lood je in de schoenen zakt om een
nieuwe studie te beginnen

de vaardigheid om informatie
makkelijk te onthouden

wanneer je merkt dat je niet gemakkelijk kan
onthouden

studeer je een stuk makkelijker

wanneer het overzicht en structureren van
informatie lastig is

lees je mindful met rust in je
hoofd

wanneer het lastig is om door te dringen tot de
kern van de zaak

meer tijd over voor familie,
vrienden etc.
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Waarom? – De online opzet zorgt ervoor dat je de smartmethode snel onder de
knie hebt
Hoe? – Door middel van video’s, animaties, oefeningen en communicatie met ons
Wat? – Je studieboeken, rapporten, vakliteratuur en andere teksten razendsnel
lezen en beter begrijpen
Integratie – Door de nieuwste ‘brein technieken’
Toekomst – Creatievere oplossingen creëren en makkelijker studeren

Dyslexie en je toekomst met smartReading
Door de nieuwe automatisering van het lezen met de smartmethode ga je
visueel lezen. Hierdoor heeft de smartmethode een gunstig effect op
dyslexie. Zie de feedback door op het plaatje te klikken.
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De beste leestechnieken zijn in de online versie
samengebracht waardoor je snel resultaat bereikt.
Online de smartmethode leren alsof je het klassikaal doet, maar dan thuis
De opzet is met zorg zo opgezet dat je de smartmethode gemakkelijk en snel
onder de knie hebt.

Voor het bedrijfsleven, studerenden en jeugd.
Het is aan te raden om de online versie te leren vanaf de leeftijd van 11 jaar.
Na de online training lees je een boek van 250 pagina’s in
± 2½ uur en zal je meer begrepen hebben en meer onthouden!

Resultaten
 Minimaal 4 keer sneller lezen en in plaats van 54% ga je 80% tot 90%
onthouden.
 Meerdere regels tot alinea’s tegelijk lezen met meer concentratie en beter
geheugen.
 Doelgericht lezen verhoogt je begrip op detailniveau voor een hoog
rendement.
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Tijdens en na de online training lees je visueel en ga je slimmer studeren. Je
maakt makkelijker analyses en legt eenvoudiger verbanden. Je zal minder tot
geen last meer hebben van dyslexie. Met SmartReading online ga je jouw
‘leescentrum‘ activeren. Hierdoor lees je visueel, gaat je concentratie
omhoog, lees je sneller en ga je meer onthouden.

Bouw aan je toekomst met de smartmethode

Net als in de klassikale training krijg je
online:
Uitleg met uitstekende video’s

Communicatie met ons wanneer nodig

Duidelijke animaties

De beste leestechnieken

Je geheugen 80% beter benutten

Teksten snel lezen en beter begrijpen

In de online training zit ook mindmappen. Het mindmappen geeft je in
combinatie met de smartmethode ook thuis het ultieme bewijs.

De gehele brein benadering voor beter resultaat!.
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Betaal veilig online
Ja kan hier inschrijven en veilig de online betaling doen.
De factuur factuur volgt. Laat het ons weten wanneer je een vaag hebt.

Inschrijven
Schrijf je hier in en betaal veilig online
Inschrijven
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Wil je meer weten, heb je vragen?
We beantwoorden ze met plezier.
Bel: 0252 518 537
E-mail: info@globaledutainment.nl
Website: SmartReading

