Proffsigare presentationer med PowerPoint

1 dag

Î De tekniska kunskaperna du behöver för att göra en

presentation med "wow-effekt"

Î Ta hänsyn till psykologi och kognition och få dina

mottagare att minnas din presentation

Î Skapa din egen presentation med individuell coaching

Stärk ditt varumärke med en bra presentation

En bra presentation kan vara avgörande för att kunden
väljer just ditt företag eller för att dina medarbetare
ska köpa din idé. En effektiv och tydlig presentation får
åhörarna att lyssna, sparar tid för både dig och dina åhörare
och stärker ditt varumärke.
Ofta väljer vi att använda PowerPoint som bildstöd för
att förstärka vårt budskap, men alltför ofta får det motsatt
effekt, att bilderna stjälper i stället för hjälper. För många
bilder. För långa punktlistor. För mycket text. Känner du
igen det?

Lär dig göra snygga, enkla och funktionella bilder

På kursen "Proffsigare presentationer med PowerPoint" lär
du dig att göra snygga, enkla och funktionella PowerPointbilder som stärker och hjälper dig att sälja in ditt budskap.
Du lär dig att skapa bilder som passar sitt syfte, att göra
en bra och tydlig design, använda bilder och filmer,
kontraster och animationer. Du får också lära dig att ta
hänsyn till kognition och psykologi, hur du ska göra för
att dina mottagare verkligen ska förstå och minnas det du
presenterar.
Du får ta med en egen presentation att öva på under
handledning och coaching av kursledaren.
Välkommen till en inspirerande dag med
Andreas Olsson, en av Sveriges bästa kursledare i
presentationsteknik och retorik – och expert på bildstöd
med PowerPoint!
Nästa kursstart är den 20 oktober 2022 i Stockholm. Du
kan boka dig på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.se
eller ringa 08-600 62 00.

DATUM

Ort

20 oktober 2022

Stockholm

Kursavgift

7 500

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som deltar i
våra utbildningar erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på
nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00
eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Deltagarnas genomsnittliga
betyg på kursen: 4.6 av 5

För fullständigt program se
www.foretagsuniversitetet.se/1977

Proffsigare presentationer med PowerPoint
– med ett snyggt, pedagogiskt och funktionellt bildstöd
PROGRAM
Dag 1

Dag 2

09.45 Kaffe serveras

09.00 Anteckningsteknik – konsten att sammanfatta
• nyckelord
• mindmap

10.00 ”Mötes-Sverige” – så ser det ut
Olika typer av möten och sammanträden
• bolagsstämma eller årsmöte
• styrelsesammanträde
• ledningsgruppsmöte
Kallelse och agenda

Redigera och bearbeta mötesanteckningar
Protokollskrivning
Genomgång av protokollen
11.30 Lunch

12.30 Lunch
13.30 Tydliga och korrekta protokoll
• beslutsprotokoll
• diskussionsprotokoll
• referatprotokoll
Protokollspråk – finns det?
• från kanslisvenska till korrekt skriven vardagssvenska
• ordval
• rätt stil i protokollet

12.30 Mötesträning
• att delta i och leda möten
• praktisk mötesträning
15.30 Sammanfattning
16.00 Kursavslutning

Att tala och skriva så att alla förstår
17.00 Avslutning dag 1

FAKTA
Deltagare
Chefer, projektledare, säljare, kommunikatörer, HR-chefer, marknadsförare, ekonomer, assistenter och andra
som skapar presentationer i PowerPoint.
Mål
Målet är att ge de kunskaper som behövs för att skapa
ett modernt bildstöd i form av snygga, enkla och funktionella PowerPoint-bilder. Du lär dig att tänka pedagogiskt
och med psykolog och kognition i åtanke när du skapar
dina bilder, att göra en snygg och enkel design samt att
använda bilder, filmer, kontraster och animationer.
Metod
På kursen kombineras teori med många praktiska övningar. Du får ta med en egen presentation/material att jobba
med under kursen med handledning av kursledaren.
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
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

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.
Kursledare
Andreas Olsson
Kursavgift
I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall
kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även
luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms
tillkommer.

Följ oss på:

