
Fra PowerPoints til 
PowerPoint Professionel
Lav PowerPoint-præsentationer, der fanger dit publikum

Du er din præsentation – slides er dit værktøj
Kan dine præsentationer i PowerPoint blive endnu bedre? Og har du brug for viden, værktøjer og træning i, hvordan 
du skaber de mest engagerende præsentationer, som tiltrækker folks opmærksomhed og understøtter dit budskab?

På dette kursus får du teoretisk og praktisk indsigt i at skabe professionelle PowerPoints, så dit publikum rent 
faktisk lytter og forstår dine budskaber – lige meget hvilken type præsentation, du skal producere. Vi gennemgår 
også, hvordan du rent praktisk optimerer dine arbejdsvaner, når du laver præsentationer, så du får større frihed i 
processen.

Hvem deltager?
Kurset er for alle, der på regelmæssig basis laver præsentationer eller holder foredrag med PowerPoint-værktøjet.
Du ønsker at ramme et højere niveau, hvor design og budskab hænger sammen.

På kurset arbejder du med:

• 2, 4, 5-metoden – En metode der afdækker alle de forhold, som gør sig gældende ved alle præsentationer.

• Autenticitet – Evnen til at formidle dit budskab på en måde, der rammer dit publikum.

• Design – Redskaber og teknikker der hjælper dig med at lave pæne og attraktive præsentationer, selv om du 
ikke er uddannet grafiker.

• Præsentationsteknik – Dit kropssprog bliver din medspiller.

• Forberedelsesteknik – Målrettet og effektiv forberedelse.

Baseret på videnskaben

Dette kursus er baseret på forskning på området og underviserens mangeårige erfaring med at arbejde med 
PowerPoints i mange typer af brancher og sektorer. Kurset dækker således den teoretiske viden om effektive 
præsentationer, der først og fremmest er interessante og flotte, men som også lever op til forskningen om 
modtagernes forståelse af præsentationerne. Og så får du naturligvis en masse praktiske øvelser, der gør, at du kan 
gå direkte hjem og forvandle dine slides til professionelle præsentationer.

Udbytte
Dit udbytte

https://www.mannaz.com/da/artikler/kommunikation/10-tips-til-bedre-praesentationer/


• Effektiv produktion af flotte præsentationer

• Indsigt i formidling af komplekst materiale

• Forståelse for teknikker og teorier ifm. output vs. metode

• Du bliver en stærkere formidler

• Engagerende og lyttende publikum

Din virksomheds udbytte

• Stærkere formidler

• Mere effektiv medarbejder

• Bedre præsentationer

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

4. apr 2023 Mannaz, København K 2 Moduler Nej Ledige pladser 

4. apr 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 2 Moduler Nej Ledige pladser 

4. apr 2023 Tivoli Hotel, København V 2 Moduler Nej Ledige pladser 

4. apr 2023 Mannaz, København K 2 Moduler Nej Ledige pladser 

4. apr 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 2 Moduler Nej Ledige pladser 

4. apr 2023 Comwell Hotel, Sjælland 2 Moduler Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/fra-powerpoints-til-powerpoint-professionel/

Prisen dækker over:

Før kurset

• Forberedelse

Under kurset

• 2×1 kursusdag

• 1 underviser

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/fra-powerpoints-til-powerpoint-professionel/


• Forplejning i kursustiden

• Kursusmateriale via Mit Mannaz

• Individuel træning og feedback fra deltagere og underviser i dine egne præsentationer

Efter kurset

• Kursusbevis

Praktisk gennemførelse

Kurset løber over to enkelte dage med 2-4 ugers mellemrum.

På den første kursusdag opnår du et indgående kendskab til PowerPoint, hvorefter du får mulighed for at arbejde 
videre med dine præsentationer derhjemme.

På anden kursusdag fremvises de nye præsentationer, og du får feedback samt yderligere teoretisk og praktisk 
indsigt i PowerPoint.

Underviser
Therese Waltersdorff

Therese Waltersdorff har betydelig erfaring med at undervise og formidle – både i store forsamlinger og i 1:1-
situationer. Hun har også erfaring med at skabe varige ændringer af vaner og omsætte teori til praksis. Fokus i 
hendes undervisning er at skabe et positivt læringsmiljø, hvor motivation for ny læring bliver skabt og fastholdt – 
gennem et understøttende samspil mellem film og (almindelig) undervisning.

Vidste du...?

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.



Få mere viden

Personlighedstest

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 
afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

