SOAP VISUAL

UTILIZE A FORÇA DO VISUAL NAS SUAS APRESENTAÇÕES
Neste workshop a SOAP desvenda os seus conceitos em criações visuais para o desenvolvimento
e ilustração de apresentações no estado da arte. Mais do que um visual bonito e atraente, os
participantes aprendem técnicas para a criação de slides didáticos e impactantes, conhecem
truques do PowerPoint e adquirem a habilidade de questionamento quando o assunto for
design.

A QUEM SE DESTINA

BENEFÍCIOS

Profissionais que queiram conhecer técnicas visuais
para aumentar a percepção de valor e absorção da
mensagem em suas apresentações.

Conhecimento em conceitos visuais de apresentações

COMO FUNCIONA

Escolher de forma consciente e estratégica o uso de
elementos gráficos
Transformar excesso de conteúdo, tabelas e gráficos em
mensagens claras, focadas e didáticas

4h ou 8h de duração;
Turmas com até 30 participantes;

FORMATOS

Exposição de metodologia pioneira;
Demonstração de cases;
Exercícios para aplicação prática da metodologia na
realidade de cada participante;
Participantes recebem o livro “Super Apresentações”
(somente na versão de 8h);
Não há utilização de computadores.

ESCOPO
A importância da linguagem visual para se destacar em
qualquer audiência;
A investigação que se deve fazer antes das escolhas
visuais;
Identidade Visual e sua aplicação em apresentações;
A teoria por trás da escolha das cores, formas, fontes e
template;
A diagramação para organizar da melhor maneira
textos, tabelas e gráficos no slide;
Como exercitar a criatividade e ter boas ideias antes de
abrir o PowerPoint;

In company

Palestras

Inscrição
Individual

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

FORMAS DE PAGAMENTO
Boleto bancário
Depósito em conta
PayPal

IMPORTANTE SABER
Faturamento

Como usar animações;

O Departamento Financeiro da SOAP enviará um aviso
com o faturamento detalhado. Mediante autorização do
escopo enviaremos a nota fiscal eletrônica.

Dicas de design (o que fazer e o que não fazer!);

Cancelamento/alteração de data

Como criar um storyboard para sua apresentação.

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.

ESTRATÉGIAS PRÁTICAS
Dinâmica em grupo para criação de uma identidade
visual a partir de um briefing fictício;
Exercício para definir objetivos e um plano de ação com
estratégias imediatas para desenvolvimento individual.

