SOAP SLIDES

DOMINE O POWERPOINT
Após terem participado do curso SOAP Visual, os participantes aprendem como explorar
impostantes recursos do PowerPoint, uma das mais eficientes ferramentas para a criação
visual de uma apresentação. É hora de colocar a mão na massa e reunir conceito e pratica para
a criação de apresentações no estado da arte.

A QUEM SE DESTINA

ESTRATÉGIAS PRÁTICAS

Interessados em utilizar as ferramentas do PowerPoint
com mais eficiência para facilitar a construção dos
slides do dia a dia.

O workshop será 100% prático.

PRÉ-REQUISITOS

BENEFÍCIOS
Aprender na prática toda a metodologia assimilada no
Workshop SOAP Visual;

Conhecimento básico de PowerPoint;

Descobrir atalhos do PowerPoint que facilitarão a
construção dos slides no dia a dia;

Participação do curso SOAP Visual;

Utilizar a ferramenta para criações profissionais.

Computadores individuáis com mouse, PowerPoint
2010 instalado e os arquivos enviados previamente pela
SOAP devem estar dispostos no desktop;

FORMATOS

Acesso a internet com permissão para abrir sites.
arquivos e instalações de fontes;

COMO FUNCIONA
8h de duração;
Turmas com até 30 participantes;
Exercícios para aplicação prática da metodologia na
realidade de cada participante;
Participantes recebem apostila;
Há utilização de computadores.

ESCOPO
CRIAÇÃO NA PRÁTICA DE UMA IDENTIDADE VISUAL

In company

Palestras

INVESTIMENTO E INSCRIÇÕES
Clique aqui e entre em contato para saber mais
informações!

FORMAS DE PAGAMENTO
Boleto bancário
Depósito em conta
PayPal

Paleta de cores;

IMPORTANTE SABER

Customização das formas;

Faturamento

Escolha e instalação das fontes;
Formatação do template;
Tratamento das imagens.
APLICAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL AOS SLIDES
Criação de slides utilizando a Identidade Visual;
Customização de gráfico, tabela e texto corrido;
Diagramação de dados;
Animação das imagens e informações.

O Departamento Financeiro da SOAP enviará um aviso
com o faturamento detalhado. Mediante autorização do
escopo enviaremos a nota fiscal eletrônica.
Cancelamento/alteração de data
Em caso de cancelamento/alteração de data sem aviso
prévio ou em até 15 dias úteis antes do treinamento, a
SOAP se reserva a cobrar 20% do valor aprovado.

