ONLINE &
OFFLINE

Presenta Edu

Smart PowerPoint & Infographic Design

putri@presenta.co.id
Telp: (021) 4016 1717
WA: 0811 1880 84 (Klik)

presenta.co.id

presenta.co.id

Berdiri sebagai badan hukum di 2015,
Presenta Edu menjadi salah satu
provider training terdepan di
Indonesia untuk terus membantu
masyarakat Indonesia menguasai
keterampilan penting untuk
membangun bangsa.

Misi kami adalah
menjadi perusahaan
penyedia training berkualitas
yang dapat menjadi andalan
bagi perusahaan, lembaga
dan organisasi di Indonesia
untuk membangun bangsa.
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Pusdai Jabar
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Begitu sedikit orang di tempat kerja yang terampil
memanfaatkan PowerPoint secara maksimal untuk membuat
desain slide dan infografis yang visual.
Pelajari cara membuat slide yang visual & infografis yang baik
hanya menggunakan PowerPoint dengan cara yang mudah dan
cepat agar kebutuhan presentasi Anda menjadi lebih powerful.
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Pelajari bagaimana
membuat slide
presentasi &
infografis dengan
cepat menggunakan
dengan prinsip-prinsip
desain yang mudah
diaplikasikan dengan
cepat.

Praktekkan
bagaimana cara
menyajikan data dan
informasi bisnis
dengan powerful
sehingga audiens
dengan cepat
memahami data yang
disampaikan.

Temukan mengapa sebuah slide dan infografis yang
baik dan efektif dibuat menggunakan prinsip dan
elemen desain yang serupa.
Kuasai tips dan trik untuk membuat desain slide dan
infografis hanya menggunakan Powerpoint!

Kuasai komponen utama membuat infografis yang efektif
dan powerful!
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Sesi 1 – Konsep Presentasi yang Baik
• Memahami presentasi yang baik dan
memukau
• Mengenali dan menganalisa audiens

Sesi 3 - Demonstrasi ilmu “Powerpoint
Ninja” untuk pembuatan slide bisnis yang
mudah, cepat dan profesional
• Maksimalisasi Google untuk pencarian
gambar High Definition dan font unik

• Merancang konten yang baik dan terstruktur

• Mengolah dan menata gambar agar tampil
profesional

Sesi 2 - Menciptakan Slide Bisnis yang
Visual, Efektif & Powerful

• Menerapkan clean design untuk grafik, tabel
dan diagram yang jernih

• Mengganti bullet point menjadi gambar
visual dan kata kunci
• Menciptakan kontras untuk memberikan
penekanan informasi utama
• Visualisasi data, informasi, dan proses bisnis
sehingga mudah dipahami
• Menggunakan grafik dengan tepat sesuai
karakteristik data

• Membuat dan memadukan animasi, suara
dan video yang interaktif

Sesi 4 - Praktek desain presentasi yang
efektif dan powerful
• Peserta secara kelompok mempraktekkan
killer tips & trik yang diajarkan untuk
membuat slide bisnis dipandu oleh instruktur
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Sesi 1 - Pengantar Desain Infografis
• Mengapa Infografis?
• Jenis dan macam Infografis
• Ciri infografis yang baik & efektif

Sesi 3 - Memahami Elemen Desain
Infografis
• Prinsip desain grafis yang mudah untuk non
desainer
• Mencari dan memilih skema/ pallet warna
• Mencari dan menentukan kombinasi font

Sesi 2 - Membangun Konten Infografis
Ideal
• Mempelajari langkah-langkah memilih dan
memilah data & informasi
• Mempelajari strategi membuat judul
infografis yang menarik
• Mempelajari aturan-aturan dalam
menampilkan data & informasi

• Mencari dan mengolah gambar dan icon
dengan Powerpoint

Sesi 4 - Mendesain Infografis Dengan
Praktis dan Mudah
• Membuat struktur dan outline infografis
• Menyusun tata letak (layout) Infografis

• Memanfaatkan free & paid resources untuk
membuat infografis dengan cepat
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Materi akan dibawakan dengan kombinasi penyampaian sebagai berikut:
• Presentasi
• Pemutaran Video
• Diskusi dan Kerja Kelompok dalam Grup
• Role Play
• Games Interaktif

Pelatihan Online 2 Hari Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) maksimal 20 orang
peserta.
Pelatihan Offline 2 hari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Maksimal 20 orang peserta
Nilai di atas belum termasuk PPh 23 sebesar 2%.
Harga diatas sudah termasuk:

1.
2.
3.
4.
5.

Fee trainer
Transportasi trainer dan asisten (Jabodetabek)
Perlengkapan, hand out dan materi training
Sertifikat training
Souvenir training (USB 16 GB (berisi Video Tutorial, Font, Template PowerPoint dll) & Buku
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Presentasi Memukau)

Muhammad Noer adalah pendiri Presenta Edu sekaligus master trainer untuk training utama di
Presenta. Pengasuh website presentasi terbesar di Indonesia (presentasi.net) dan penulis buku
‘Presentasi Memukau’ yang menjadi referensi ribuan profesional di Indonesia.
Memiliki latar belakang Marketing dan Human Resources dengan sertifikasi internasional dari CIPD,
UK. Dengan karir 11 tahun di Unilever, dia memiliki pengalaman luas di bidang bisnis dan organisasi
lintas negara.
Muhammad Noer adalah pembicara di TEDx Jakarta, sebuah forum yang menampilkan pembicara
inspiratif Indonesia dari berbagai bidang keahlian.
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Level 38, Tower A, Kota Kasablanka Jl. Casablanca Kav 88 Jakarta 12870
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