Keynote Grundkurs ENDAST 5.995 kr
kom igång med snygga och proffsiga presentationer!
Vår erfarna formgivare, utbildare och frilansare lär dig skapa
effektiva och tydliga presentationer.
Keynote Grundkurs, 1 dag kl 09.00 – 16.00

Allmän information
Max 10 deltagare

Kursen startar i Stockholm

Stockholm, Mediakurser/Arenavägen 55, Globen City
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/kurser/keynote-grundkurs/

Huvudkontor Stockholm - Arenavägen 55 - 121 77 Globen City
Telefon 08 406 00 30 - E-post info@mediakurser.se - Webbsida mediakurser.se
1

Kursinformation Keynote Grundkurs
För vem

Kursen är lämplig för dig som vill lära dig skapa
proffsiga presentationer och utnyttja alla finesser i
Keynote.

Kursens mål

Målet med kursen är att du ska behärska verktyget
såpass väl att du kan känna full kreativ frihet i ditt
arbete att skapa egna proffsiga presentationer med
full kontroll över hur en bra presentation ska se ut.
Du kommer att förstå vikten av ”less is more”.

Programvara

På kursen använder vi alltid den senaste versionen av
programmet.

Workshopdator

Max antal deltagare endast 10 personer.

Kursinnehåll
•
•
•
•
•
•
•

Gränssnittet
Använda mediebläddraren
Arbeta med teman
Arbeta med bilder och bildjusteringar
Mallsidor
Bakgrundsbilder
Platshållare

Fika för och eftermiddag ingår i priset.
Lunch, 12.30-13.30, 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

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.

Du lånar en Mac-dator på våra kurser.

Antal deltagare

Kursinformation

Har du frågor?

Om du undrar över någonting är du välkommen att
kontakta oss på
telefon 08 406 00 30 eller info@mediakurser.se

• Grundläggande layout, anpassning av
text och bild
• Arbeta med text, former och grafik
• Fylla med färg
• Tabeller & Diagram
• Multimedia
• Hyperlänkar & interaktivitet

• Övergångar & animeringar
• Organisera, anteckningar och använda
presentationsläget
• Exportera, dela och spara din presentation
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