Proffsigare bilder i PowerPoint

1 dag

—

Lär dig göra PowerPoint-bilder som lyfter och förstärker presentationen

Lär dig använda PowerPoints olika funktioner
➜ Teknik och layout för bilder som lyfter presentationen och
förstärker ditt budskap
➜ Jobba med en egen presentation under handledning
➜

Välkommen till en kurs som ger dig de grundläggande kunskaperna i
PowerPoint som du behöver för att göra snygga och funktionella bilder
som lyfter och förstärker presentationen!
På den här kursen får du de tekniska kunskaper du behöver i
PowerPoint, men också kunskaper om hur du kan ta hänsyn till åhörarens/
mottagarens kognitiva möjligheter och begränsningar när du skapar dina
bilder. Vi tittar också på hur färg och form kan användas för att bilderna
ska bli snygga och se proffsiga ut.
Du har möjlighet att ta med en egen befintlig PowerPointpresentation och bygga om den alternativt bygga en egen ny från början
under handledning och coachning av kursledaren.
Efter kursen kommer du att från ha varit eller känt dig som relativ
"nybörjare" i PowerPoint kunna leverera PowerPoint-bilder i världsklass.
Nästa kursstart är den 17 november 2021 i Stockholm. Du kan boka dig
på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se eller ringa 08-600 62 00.

Boka direkt:
foretagsuniversitetet.se/2174

Proffsigare bilder med PowerPoint
– snygga och funktionella bilder som lyfter presentationen och
förstärker ditt budskap
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Deltagare

modern forskning inom kommunikation
PowerPoint – styrkor och svagheter
de 9 viktigaste funktionerna i PowerPoint
hur du använder mallar effektivt
föredragshållarvy
funktionella animationer i PowerPoint
alternativa hjälpmedel
hur du gör en bra leverans av din PowerPoint
kognitiva aspekter att ta hänsyn till
7 estetiska tips som gör skillnad
hur du skapar en PowerPoint som deltagarna minns

Kursen vänder sig till dig som vill lära
dig att göra snygga och funktionella
bilder i PowerPoint, för egna eller andras
presentationer.

Mål
Målet med kursen är att ge dig kunskaper
för att kunna:
➜ arbeta med de tekniska funktioner
du behöver för att bygga en proffsig
PowerPoint-presentation
➜ använda form, färg och text för att
förstärka ditt budskap och lyfta din
presentation

➜ Praktiska övningar
• bygg om din egen PowerPoint-presentation
• 2 presentationsövningar
• individuell coachning löpande

Förkunskaper

DATUM

Ort

17 november 2021

Stockholm

Kursavgift
7 500

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan
bokas till specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på Quality
Hotel Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.se
Tid, 10.00-17.00.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

För att kunna tillgodogöra dig kursen på
bästa sätt ska du helst ha jobbat i något
eller några av Office-programmen förut.

Ta med egen dator
Vi ber dig att att ta med en egen dator till
kursen.
Kursen kommer genomföras på PC och
med Office 365 med den nyaste versionen av Powerpoint. Vi rekommenderar
att du använder PC med Office 365
och uppdaterar Powerpoint till senaste
versionen. (Ofta sker det automatiskt) Om du vill använda Mac-dator
rekommenderar vi att du använder
Office 365 för Mac och uppdaterar till
senaste versionen av Powerpoint. Har du
en annan version av Powerpoint meddela
oss innan, skriv vilken version du har. Du
kan utan problem delta på kursen men
din Powerpoint kommer att se annorlunda ut än det vi visar i vår Powerpoint.

Metod
Kursen ger dig både teoretiska och
praktiska kunskaper och möjlighet att
ta med en egen presentation och bygga
om, alternativt bygga en ny presentation,
under handledning och coachning av
kursledaren.

Kursledare
Andreas Olsson

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00
eller skicka e-post till bokning@
foretagsuniversitetet.se. För
information och kursrådgivning ring
08-600 62 00 eller skicka e-post till
kurs@foretagsuniversitetet.se.

Telefon: 08-600 62 00
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www.foretagsuniversitetet.se

