
 

 

KORT E MODULE 
APPLICAT ION DESIGN 2018

Plantin Instituut voor Typografie

a p p l i c a t i o n  d e s i g n  & u s e r  e x p e r i e n c e

Wat zijn de trends, de richtlijnen, de “do’s and don’ts” omtrent 
digitale publicaties en ‘apps’ vandaag. Hoe maak ik die dan, waar 
moet ik op letten, hoe pak ik dat aan? En nu? Wat kan of moet ik 
dan doen of aanbevelen als grafisch ontwerper?

Voor welk platform maak ik de app, wat zijn de kosten, de 
onderhoudskosten, de verdienmodellen? Met wie werk ik samen, 
op welke basis? Welke technologie pas ik toe: gps-based info, 
database connectie, camera integratie, met of zonder geluid? Hoe 
geef ik een briefing aan app-designers, developers en uitvoerders: 
zowel creatief als technisch?

Dat leer je in deze sessie: bondig, overzichtelijk en duidelijk.

Verder komen nog aan bod:

– de ‘state of the art’ technologie en terminologie;

– welke soorten apps bestaan er, hoe werken ze, en wat is de 
technologie erachter;

– de juiste distributiekanalen te onderscheiden en gebruiken;

– uw strategie en tactiek te gebruiken naar Grafische User 
Interface en uitwerking ervan;

– hoe uw applicaties te distribueren, delen of te verkopen;

– hoe en waar aanbevelingen van en voor de verschillende 
platformen te vinden;

– wie zijn de spelers op de markt zowel qua design als qua 
uitvoering (overzicht referenties);

– wat kan ik zelf doen als grafisch ontwerper vanuit bv. InDesign.

Inschrijvingsgeld: € 210 (reductie mogelijk) 
Aanvang lessen: 24 maart 2018 
Lessenrooster: 2 zaterdagen: 24 maart en 21 april 2018,  
telkens van 13.50 tot 16.40 uur 
Locatie: Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen 
Inschrijven doe je door een mail te sturen naar  
plantin.instituut@stad.antwerpen.be 
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