GRAFISK VISUALISERING
Et gammelt sprog, der engagerer, motiverer og skaber nye veje!
Skal dit budskab gøre en forskel?

Lær grafisk Visualisering på én dag!

Er din evne til at skabe resultater afhængig af
din evne til at skabe motivation, engagement
og ejerskab hos andre?

På Gravisis kurser i grafisk visualisering får du
viden om grafisk visualisering og lærer praktiske
teknikker og tricks, der gør at du kan kommunikere grafisk allerede dagen efter kurset.

Har du og din organisation behov for at
udfolde, udforske og udfordre nye måder at
nå jeres mål på?

Gravisi gennemfører både åbne kurser og
virksomhedskurser i Grafisk Visualisering.

Eller vil du egentligt bare gerne blive bedre til
kommunikere grafisk og få dit budskab ud
over ”scenekanten”?

Se datoer for vores åbne kurser på
www.gravisi.dk og ring på 2826 1611 for at
høre mere om vores virksomhedskurser.

Hvad lærer du?
Når du kommer hjem fra kurset kan du formidle på en flipover, så det både
kan læses og gør indtryk, ligesom du kan ramme dine centrale budskaber
ind. Du kan tegne personer i forskellige positioner og give dem forskellige
ansigtsudtryk. Og du har fået adgang til et stort symbol-bibliotek, som du
kan bruge i din hverdag – allerede dagen efter. Og sidst – men ikke mindst
- har du lært at lave forskellige udgaver af proces- og projektplaner med
udgangspunkt i overskuelige landskaber, vandskaber og rumskaber.

Grafisk Visualisering er virkelig gammel vin på nye flasker!
Vi har brugt tegninger
i mindst 35.000 år til
at skabe fælles mål,
retning og forståelse.

De første hulemennesker gjorde det! Antikkens folkeslag gjorde det! Selv
nutidens børn gør det! Og ikke kun fordi det er sjovt!
Grafisk visualisering skaber fælles mål, retning og ejerskab – samtidig
med at det tvinger os til at tænke på en anden måde, end vi er vant til. Og
af nye tanker kommer nye muligheder! Vi opdager verden på en ny måde.
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