Prezi
alternatywne narzędzie prezentacji multimedialnych

Czy twoje prezentacje
wyróżniają Cię od konkurencji?

Czy twoje wystąpienia przykuwają
uwagę zainteresowanych?

Poznaj narzędzie, dzięki któremu
będziesz mógł odpowiedzieć twierdząco
na wszystkie zadane pytania!

Czy czujesz, ze Power Point
cię ogranicza?

Czy twoje prezentacje mogą
być lepsze?

Czy prezentację mogą
wyglądać, jak ﬁlm?

verte

Prezi
alternatywne narzędzie prezentacji multimedialnych

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do projektowania nietuzinkowych
prezentacji w Prezi (bezpłatnej alternatywie MS PowerPoint), zgodnie z możliwościami
tej aplikacji.
Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:
- zaprojektować prezentację w układzie mapy myśli
- wykorzystać funkcjonalności Prezi
- wykorzystać zasady projektowania w Prezi
- stworzyć prezentację z wykorzystaniem gotowego szablonu
- stworzyć prezentację od podstaw
- skutecznie wykorzystywać prezentację przygotowaną w Prezi podczas wystąpień
Grupę docelową szkolenia stanowią osoby wykorzystujące prezentacje multimedialne
podczas spotkań sprzedażowych, szkoleń, konferencji lub podczas wewnętrznych spotkań
w organizacji.
Korzyści: W trakcie szkolenia uczestnicy opanują aplikację Prezi w stopniu
umożliwiającym swobodne projektowanie prezentacji multimedialnych. Samo
wykorzystanie narzędzia daje możliwości zwiększenia efektywności prezentacji poprzez
ciekawsze przedstawienie informacji, np. omawianie tematu od ogółu do szczegółu jest
możliwe poprzez przybliżanie i oddalanie poszczególnych elementów jednego obiektu.
Instytucja, której pracownicy będą wykorzystywać Prezi, może wyróżnić się stosowaniem
nowatorskich metod wspomagania prezentacji, a tym samym przyciągnąć większą uwagę
słuchaczy czy potencjalnych klientów.
Termin i miejsce do uzgodnienia z zamawiającym
Preferowana wielkość grupy: 15 osób
Czas trwania: 1 dzień (8 godzin szkoleniowych)
Cena: 1 200 zł + 23% VAT (cena nie zawiera kosztu wynajmu sali komputerowej)

Prowadzący: ŁUKASZ SZCZĘSNY - wspiera organizacje w przygotowywaniu
ciekawych prezentacji multimedialnych. Prowadzi szkolenia z obsługi programu Prezi,
jak również z wykorzystania narzędzi procesu Design Thinking, zarządzania zespołami,
projektowania prezentacji multimedialnych oraz z tematu grywalizacji. Przez ostatnie
4 lata kierował zespołem ds. rozwoju kapitału ludzkiego w Śląskim Centrum
Społeczeństwa Informacyjnego, z którym zrealizował interesujące projekty,
organizował ciekawe wydarzenia i przygotowywał ciekawe prezentacje.
Skontaktuj się z nami i ustal szczegóły szkolenia
tel. 603 216 580
szkolenia@dgswift.pl
www.dgswift.pl

