
E-kursus for dig som  
holder oplæg, underviser 
og har kundekontakt
E-læringskurset Skarpe og visuelle præsentationer med PowerPoint 
hjælper dig til at blive bedre med at opbygge dine præsentationer.

VA R I G H E D

Ca. 1,5 time

P R I S

Enkeltbrugerlicens: 
kr. 499,- inkl. moms

Du har adgang i 3 måneder. 
Vi giver rabat ved køb at flere 
licenser.

Det er muligt at købe 
en virksomhedslicens, til 
orgnisationens LMS eller 
intranet.

D E S I G N E R E  O G  U DV I K L E R E

Anna Falcon

Grafisk designer. Anna har i 20 
år arbejdet med projektering og 
udførelse af grafiske opgaver. 
Hun underviser, udvikler logoer, 
layouter bøger og leverer grafik 
til udstillinger og e-læring. 
+45 2047 2212 
mail@annafalcon.dk
annafalcon.dk

Charlotte Cederstrøm

E-læringsudvikler, lærer og 
Master i Computermedieret 
Kommunikation. Charlotte er 
direktør i firmaet IT Univers. 
Hun har undervist og arbejdet 
med didaktik og udvikling af 
læringsforløb i mere end 20 år. 
Charlotte er desuden certificeret 
Microsoft Office Specialist i 
PowerPoint.
+45 2177 3463
info@it-univers.dk
it-univers.dk

Hvordan får du slides med et

professionelt udtryk?

Se fire minutters demo
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De fleste af os har været til møder, foredrag eller undervisning, hvor oplægs-

holderen har vist PowerPoint-slides med masser af tekst. Undersøgelser viser, at 

vi har meget svært ved både at læse og lytte samtidig. Gode oplæg bliver ofte 

forstyrret af dårligt komponerede og overfyldte slides.

I e-kurset Skarpe og visuelle præsentationer med PowerPoint fokuserer vi på, 

hvordan du formidler tydeligt med PowerPoint som redskab. Du får inspiration 

og træning i, hvordan du ’tænker ud af boksen’ og med grafiske virkemidler og 

teknikker understreger pointerne. 

Vi gennemgår enkle og direkte anvendelige principper for komposition, tilpasning 

af billeder og valg af farver og grafik – alt sammen for at understøtte budskabet.

Kurset er opbygget af en introduktion og seks moduler: Introduktion, Komposition, 

Billeder, Farver, Grafik & Animation, Video & Lyd og Tekst. Modulerne kan tages 

uafhængigt af hinanden.

mailto:info@it-univers.dk
http://it-univers.dk
https://www.youtube.com/watch?v=0h9QA3Ixp1A

