
 

PowerPoint – Professionelle præsentationer med styrke, 
overblik og nærvær 
Firmakursus 

Udbytte 

• Få dit budskab igennem med en præsentation der fra start til slut er målrettet til dine modtagere 

• Arbejd effektivt og skarpt med de vigtigste værktøjer og funktioner i PowerPoint  

• Fornyet inspiration til dine præsentationer 

• Lær de små fif der hurtigt kan få din præsentation til at fremstå endnu mere professionel 

• En model til effektiv og hurtig forberedelse af præsentationer 

Hvis du føler at dit budskab eller din viden ikke rammer modtagerne som du ønsker, så er dette kurset for 

dig. Mangler du inspiration til hvordan du kan videreudvikle din præsentation, så lærer vi dig at udnytte 

PowerPoints mange muligheder. 

Kurset er en blanding af teori om virkemidler, budskab og hjernens måde at modtage indtryk. Samt 

konkrete værktøjer i PowerPoint så du kan arbejde effektivt med at rette din præsentation til, så den 

understøtter dit budskab. 

Vi ønsker på forhånd at modtage eksempler på dine normale præsentationer, både så vi evt. kan forberede 

konkrete forslag til forbedringer samt hvilke værktøjer der kan være nyttige for netop dig. 

Forudsætning 

Der er ingen krav, men det er en fordel for kursisten at kunne tage udgangspunkt i egne præsentationer 

Bemærk også vores Kursus ”Personlig ro og fremtoning når du præsenterer”, hvor fokus især er på 
personen der præsenterer. 

Varighed 

1 dag 

Indhold 

• Hvad er en god præsentation 

➢ Vi inddrager jeres egne præsentationer i snakken 

• Opbygning af præsentationen 

➢ Disposition – sådan præsenterer du logisk og naturligt 

➢ Gode råd om virkemidler 

➢ Sådan fanger du dine tilhørere 

• PowerPoint praktisk 

➢ Slidemaster – ret alle slides på en gang for ensretning samt tidsbesparing 

➢ Få nemt overblik over mange slides med de forskellige visninger 

➢ Lær de nyttige genvejstaster der giver dig nyttige arbejdsgange 

➢ Gode fif og trick til at arbejde med figurer, ikoner og billeder 



 

➢ Lær hvordan du på få  minutter kan oprette professionelle overgange og animationer 

➢ Introduktion til nye funktioner som Zoom, Omform og Genbrug Slides 

• Gode råd til afholdelse 

➢ 5 gode råd der hjælper dig når du skal præsentere  

➢  

Har du spørgsmål eller ønsker til kurset, så tag endelig fat i os. 
Tlf: 47177505 Email: Info@Bosholdt.dk 

 

 


