InDesign Grundkurs ENDAST 3.995:kom snabbt igång med trycksaker!
Vår erfarna redigerare, utbildare och frilansare lär dig skapa,
felkontrollera och publicera allt från visitkort, broschyrer,
reklamblad, kataloger till digitala utskrifter.
Allt från start till slutleverans.
InDesign Grundkurs, 2 dagar kl 09.00 – 16.00

Allmän information
Max 10 deltagare

Kursen startar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Tällberg.
Stockholm, Mediakurser/Arenavägen 55, Globen City

Göteborg, Mediakurser/Convendum, Avenyn 21
Malmö, Mediakurser/Clarion Temperance, Engelbrektsg.16
Tid: 09.00-16.00
Övrigt: I kursens pris ingår tillgång till distanskurs för repetition i 3 mån, samt för och eftermiddagsfika.
Om man vill kan man beställa till lunch och bok extra vid bokningen.

För att se exakta startdatum för kursen besök vår hemsida:
https://www.mediakurser.se/indesign-grundkurs/
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Kursinformation InDesign Grundkurs
För vem

Kursen är för alla som ska arbeta med InDesign. Du
kanske arbetar som marknadsassistent, originalare,
projektledare eller studerar och behöver lära dig
världens mest använda layoutprogram – Adobe
InDesign.

Kursinformation

Fika för och eftermiddag ingår i priset. Lunch, 12.2013.30, kan du köpa till för 70 kr/dag. Det finns flera
rätter att välja mellan, vegetarisk och glutenfritt.
Föredrar du att äta på egen hand finns det gott om
restauranger i Globen City med bra priser.

Kurslitteratur

Kursens mål

Målet med kursen i InDesign är att du ska få kännedom och behärska verktyget så väl att du kommer
känna full kreativ frihet i ditt arbete och kunna skapa
egna trycksaker där du känner dig helt säker på att
du har gjort rätt från början till slut.

InDesign Grundkurs och programvara

På kursen använder vi alltid den senaste versionen av
programmet Adobe InDesign CC men du kan även
tillgodogöra dig kursen om du använder InDesign
CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 och CC.

Workshopdator

Du kan välja Mac eller Windows på våra kurser.

Antal deltagare

Max antal deltagare endast 10 personer.

Distanskurs i 3 månader för att repetera kursen
efteråt i lugn och ro ingår. Bok kan du välja att köpa
till för 400 kr om du vill. Boken behövs inte för att
genomföra kursen utan den är till för att läsa i efter
kurs.

Kursledaren

Alla våra kursledare arbetar aktivt som frilansare
både med utbildning och reklamproduktion.

Har du frågor?

Om du undrar över någonting är du välkommen att
kontakta oss på
telefon 08 406 00 30 eller info@mediakurser.se
Sagt om våra kurser
”Jag har gått flera kurser på Mediakurser och är
alltid lika nöjd. Jag kan direkt efter en kurs til�lämpa det jag har lärt mig i mitt dagliga arbete på
redaktionen.”
Marika Ireblad, Redaktör, SVT

Kursinnehåll

• Process och dekorfärger

• Skapa och spara egna färger

• Sidmallar

• Gränssnitt och inställningar

• Arbeta med monterade bilder

• Länkade filer

• Verktyg och paletter

• Figursättning

• Importerar data Office

• Arbete med text

• Justera objekt och stödlinjer

• ICC färgprofiler

• Koppla ihop textrutor

• Hörneffekter och andra effekter • Spara tryckfärdiga PDF filer

• Spaltindelning

• Formatmallar för text

• Spärra, knipa, kerna/kägel

• Flersidiga dokument

• Anfanger

• Sidnumrering

• Utfall och skärmärke
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