B-Funk is het platform voor dansers van alle stijlen en niveau’s.
Om bij B-Funk te trainen is er geen vereist niveau, juist alle
leeftijden, stijlen en niveaus door elkaar creëert een unieke
omgeving om jezelf in te ontwikkelen en om andere mensen te
leren kennen.

Wist je dat?
Je bij B-Funk ook je eigen lessen kan opstarten zonder
investering?
Je korting kan krijgen op “Meet & Train” via de tool “Social
media”?
B-Funk altijd op zoek is naar gemotiveerde mensen om het
platform mee uit te breiden? Heb jij iets te bieden, of wil je
graag meehelpen aan B-Funk? Neem gerust contact op.

Online portfolio
Wil je meer weten? Vraag informatie aan bij de
zaalverantwoordelijke of bel naar +31 6 45 97 1345.

1. Online portfolio
Deze tool biedt je de kans om gratis een online portfiolio pagina
aan te maken. Hier kun je al je werk als danser in één overzicht
plaatsen. Elke video die je plaatst is gelinkt aan je eigen Youtube
of Facebook video. Elke weergave/like telt dus ook mee op je
eigen youtube/facebook-pagina.

2. Aanmelden
Je kunt jezelf aanmelden via de website, handig om te weten is
dat dit om een andere account gaat dan je op de webshop kan
aanmaken.

2.1 Ga naar de volgende website:
http://www.bfunk.nl/register/

2.2 Portfolio activeren
Vul hier de nodige gegevens in, en klik op “Register”

2.3 Portfolio dashboard
Ga naar de pagina Portfolio’s->Login->Account
Hier kun je alle posts bekijken die je hebt geplaatst, en
natuurlijk een post plaatsen. Je kunt hier bij “category”
aangeven welke stijl het is. Als je vind dat de video niet in
een stijl te plaatsen is, kies dan “Uncategorized”. Als jouw
stijl er niet tussen staat, mail dan naar info@bfunk.nl en
dan zullen we jou stijl er zsm bij zetten.

3. Video plaatsen
Om een video te plaatsen in je portfolio moet je de video eerst
op je eigen youtube/facebook uploaden. Volg onderstaande
stappen om je video in je portfolio post te plaatsen:

3.1 Indien youtube
Ga naar je video op youtube en klik met je
rechtermuisknop op de video. Kies hier “video-URL
kopiëren”.

3.2 Indien facebook
Ga naar je video op facebook en klik met je
rechtermuisknop op de video. Kies hier “video-URL
weergeven”. Kopieer de link die je te zien krijgt in het
videoscherm.

3.3 Plaatsen
Dit is de link die je in je je post plaatst, dan word
automatisch de video weergegeven en is die gelinkt aan
jou origineel.

4. Ons deel
Wij zullen er voor zorgen dat jij zo goed mogelijk te vinden bent
op google, zorg er daarom voor dat je toepasselijke informatie
invult bij het plaatsen van je video en dat je naam word gebruikt
in je account die je promoot, dit kan om je eigen naam gaan
maar ook je artiesten/bedrijfsnaam.

