PowerPoint & Præsentationsteknik
FORMÅL OG UDBYTTE
Efter kurset vil du være i stand til at producere og levere effektive præsentationer mærkbart
bedre end før. Du kommer tilbage til din virksomhed med træning i, hvordan du kan
brænde bedre igennem over for alle tænkelige målgrupper – med og uden PowerPoint.
INDHOLD
Modul 1: Verdens bedste præsentation ● Storyline og struktur ● Modtagerorientering ●
Effektiv brug af PowerPoint ● PowerPoint Design ● Praktisk træning.
Modul 2: Siden sidst ● Kropssprogets kraft ● Troværdighed ● Den gode indledning ● Praktisk
træning.
EPO ACADEMY
Denne digitale læringsplatform sikrer, at du bliver støttet i din læring både før, under og
efter kurset. Online-træningen bliver skræddersyet til netop dine udviklingspunkter, og du
modtager masser af ekstra videoer, interviews, øvelser og download af artikler til at støtte
dig. EPO Academy sikrer, at du bliver holdt op på din læring i en tre måneder lang periode,
og vi kan se på vores kurser, at denne tilgang sikrer det bedste og mest langsigtede udbytte.
BOGEN TÆND
I 2016 udgav EPO bogen TÆND på Gyldendal. Bogen, der fik fem stjerner i Jyllandsposten,
går i dybden med både PowerPoint og præsentationsteknik, og den er dermed oplagt til at
støtte dig i fremtidige præsentationer.
TID OG STED
Modul 1: 30/8-2018 kl. 9:00-16:30
Modul 2: 4/10-2018 kl. 9:00-16:30
Begge dage afvikles på NIMB’s eksklusive konferencefaciliteter i Tivoli, få skridt fra
Københavns Hovedbanegård.
UNDERVISER
Kenn L. Hansen er cand.mag. i Retorik fra Københavns Universitet med netop speciale i
PowerPoint. Kenn er fast underviser i flere af Danmarks største konsulenthuse, og derudover
træner han TED-talere inden deres vigtige præsentationer. Kenn trækker på 13 års
underviser-erfaring og scorer konsekvent topkarakter i både faglige kompetence og
formidlingsevner på alle kurser.
PRIS OG TILMELDING
Hele kursuspakken koster 9.900 kroner, hvilket inkluderer to kursusdage m. forplejning,
bogen TÆND, EPO Academy i tre måneder, entre til Tivoli, kursusmateriale samt videoer af
dine præsentationer. Prisen er ekskl. moms, og betales ved tilmelding. Du hæfter for hele
kursusprisen ved aflysning med under 30 dage til første kursusdag. Ved for lavt
deltagerantal forbeholder vi os retten til at aflyse i god tid.
Tilmelding: epo@epo.as
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