


APRESENTAÇÕES
DA SUA EMPRESA?PODEM SER MAIS

PROFISSIONAIS E EFICAZES

VOCÊ SABIA QUE AS



Aplicar as
melhores práticas
de comunicação 

visual.

Sair do clichê
dos slides 

tradicionais

Transmitir 
credibilidade sobre
as informações 
apresentadas.

Criar apresentações

com maior 
assertividade.

Expor o conteúdo

de forma clara, 
significativa
e eficiente.

Elaborar com

mais criatividade o 
conteúdo que
precisa expor.

Saber recursos que 
minimizam o tempo
de elaboração.

QUEM FAZ APRESENTAÇÕES PRECISA



ENTÃO, COMO FAZER

APRESENTAÇÕES CORPORATIVAS
MAIS ESTRATÉGICAS E CRIATIVAS?



ALTO IMPACTO

CORPORATIVAS

TREINAMENTO

APRESENTACÕES
´

DE



Apresentações fazem parte do cotidiano profissional em muitas áreas.

A qualidade visual deste recurso é uma grande aliada para gerar

compreensão, despertar o interesse e resultar numa comunicação eficaz.

Do tradicional para o profissional

Mais do que inserir textos e imagens, uma apresentação deve contribuir 

para a excelência da comunicação. O conhecimento especializado das 

melhores práticas de comunicação visual e design de informação permite a 

exposição de um conteúdo além dos slides tradicionais.

Ensinamos sua equipe a criar apresentações diferenciadas, de alto impacto, 

abordando técnicas e conceitos que são facilmente aplicados no dia a dia.



APRESENTAÇÕES CORPORATIVAS DE ALTO IMPACTO

Conceitos de design, técnicas e dicas que irão

elevar a qualidade das apresentações da 

empresa a outro patamar.



A QUEM SE DESTINA

Colaboradores que fazem apresentações,

Conhecimento em PowerPointTM,

Windows e Internet.

que necessitam aprimorar os conhecimentos 

técnicos de criação de slides e 

Pré-requisitos:

Obs.: Quando necessário, ministramos treinamento de 
nivelamento da ferramenta PowerPoint.

habilidades de comunicação visual.     



Aperfeiçoar o uso do PowerPointTM, 
agilizando o trabalho de criação.

Neste treinamento trabalharemos exercícios práticos, diálogos e análises que 
ampliam a percepção e o poder analítico sobre o tema. O resultado é imediato.
Ao sair da aula não se fará mais como antes.

O treinamento compreende de:

Saber como escolher cores, fontes, imagens e 
organizar melhor os elementos no slide.

Aprender a simplificar a informação para melhor 
compreensão da audiência.

Entender conceitos simples de design para 
criar um visual atraente e profissional.

Dar relevância para dados, deixar tabelas e 
gráficos mais objetivos e eficazes.



16
ATÉ 15 PARTICIPANTES

Curso presencial.
Aula expositiva dialogada com
uma mistura de exercícios práticos
utilizando o PowerPointTM, análises de
casos e referências.

FORMATO
IN COMPANY

Notebook ou PC 

PowerPointTM 2013
ou superior instalado

É NECESSÁRIO

Mouse (imprescindível) 

SALA:
Projetor
Internet

PARTICIPANTE:

Incluído:

Apostila em formato PDF
Certificado digital

Pendrive

horas



TRANSFORMAÇÃOEXEMPLOS
REAIS  DE

ANTES

ANTES

DEPOIS



TRANSFORMAÇÃOEXEMPLOS
REAIS  DE

ANTES

ANTES

DEPOIS



TRANSFORMAÇÃOEXEMPLOS
REAIS  DE

ANTES

ANTES

DEPOIS



MURAL DE FEEDBACK



ELISÂNGELA CARVALHO
Especialista em

Design de Apresentações

Pós-graduada em Computação pela UEL,
especializou-se Apresentações Eficazes
pela Universidad de Cantabria (Espanha).

Possui expertise em PowerPointTM desde 2008,
quando iniciou cursos sobre a ferramenta.

À frente da Show On desde 2013, desenvolve
projetos de criação de apresentações

profissionais e ministra treinamentos sobre
o tema em empresas e universidades.

FACILITADORA



Dê à sua equipe o poder de criar
EXCELENTES APRESENTAÇÕES.

Apresentações
Treinamentos
Consultoria

43 9 9127-7032 
elisangela@showon.com.br

slideshowon
showon.com.br

/

SOLICITE-NOS UM ORÇAMENTO

Maringá-PR


