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GESCHREVEN ONDER VERANTWOORDING VAN HET PPP

Om de vakkennis te verhogen heeft de PPP Academy twee nieuwe beroepsopleidingen 2.0 ontwikkeld.

Kennis is kracht
Kennis is kracht. In het promotionele producten vak is dat niet anders. Daarom is ‘Kennis & Kunde’ een belangrijke pijler onder
het nieuwe PPP Keurmerk accreditatiesysteem. Leden van het Platform Promotional Products | PPP kunnen zich met relevante
vakkennis onderscheiden in de markt en daarmee als professionals het verschil maken.

PPP Academy
Dat klinkt aannemelijk, maar het vraagt wel de bereidheid om te
investeren in kennis. Dat geldt niet alleen voor de directie van een
PPP lid, maar zeker ook voor de medewerkers. Daar heeft PPP – onder
de paraplu van de PPP Academy – een tweetal nieuwe beroepsopleidingen 2.0 voor ontwikkeld. Een basisopleiding, ‘Basic Pro’ genaamd
en de ‘Allround Pro+’ voor gevorderden.

Basic Pro
De ‘Basic Pro’ beroepsscholing is een cursus van twee aaneengesloten dagen met een avondprogramma en hotelovernachting. Tijdens
deze cursus worden onder andere basiskennis, technieken en vaardigheden, gericht op het vakgebied promotionele producten, behandeld.
Ook inzicht in het vakgebied en de ontwikkelingen die hierop van
invloed zijn, komen aan de orde. Evenals kennis van materialen en
veredelingstechnieken. Om tot deze opleiding te worden toegelaten,
dient de cursist wel minimaal zes maanden in de branche werkzaam
te zijn, over een aantal basale persoonlijke en zakelijke competenties
te beschikken en vooral gemotiveerd te zijn om haar of zijn vakkennis te verrijken.

als zij alle modules van de beroepsopleiding gevolgd hebben, een
bewijs van deelname in de vorm van een officieel PPP Certificaat.
Per bedrijf worden er daarnaast accreditatiepunten toegekend. Deze
punten tellen mee om aan de voorwaarden, die verbonden zijn aan
het voeren van het PPP Keurmerk, te voldoen.

PPP Masterclasses
Naast de twee nieuwe beroepsopleidingen organiseert de PPP
Academy ook een aantal Masterclasses. De onderwerpen van de PPP
Masterclasses zijn heel divers (zie kader). Qua tijdsduur worden de
meeste masterclasses in één dagdeel gehouden en veelal op locatie
bij PPP Leveranciersleden. Deelname aan deze bijeenkomsten wordt
beloond met PPP Accreditatiepunten.

PPP Studiereis naar Roemenië
Nieuw op de opleidingsagenda van de PPP Academy is een speciale
masterclass in de vorm van een driedaagse studiereis dit najaar naar
Roemenië. Naast een aantal educatieve sessies staat er een fabriekstour bij Printmasters, één van de grootste textieldrukkerijen van
Europa, op het programma. Ook bij deze speciale PPP Masterclass
verdienen deelnemers voor hun bedrijf accreditatiepunten.

Allround Pro+
De beroepsopleiding Allround Pro+ gaat een aantal stappen verder
en nog meer de diepte in. Deze cursus duurt vier dagen van 16:00
tot 21:00 uur. Er is een gevarieerd gamma aan onderwerpen geprogrammeerd, zoals juridische aspecten, product compliance, MVO,
logistiek, Social Media, videomarketing en commerciële vaardigheden. De beroepsopleiding tot Allround Pro+ is het vervolg op de Basic
Pro. Deze basisopleiding dient succesvol te zijn gevolgd. Op aanvraag
en op basis van aantoonbare ervaring binnen de branche, is het wel
mogelijk dat toegang tot de Allround Pro+ cursus wordt verleend.

PPP Accreditatiepunten
Beide beroepsopleidingen worden gegeven door verschillende
experts die ‘gepokt en gemazeld’ zijn en hun sporen binnen de
branche al ruimschoots hebben verdiend. Deelnemers ontvangen,

Meer informatie over het programma van de PPP Academy staat op

www.ppp-online.nl

Naast de basisopleiding ‘Basic Pro’ en de ‘Allround Pro+’ voor
gevorderden biedt PPP in 2020 de volgende Masterclasses aan:
Do’s and don’t’s bij aanbesteden
Merkactivatie – NIMA
Product Compliance en wetten en regels (2 blokken)
Importeren/Logistiek en MVO (2 blokken)
Social Media en Video Marketing (2 blokken)
Commerciële vaardigheden

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in de branche speelt? Word lid van het PPP! Ontdek de voordelen! www.ppp-online.nl

