
En gennemført fotostil er med til at underbygge 
den visuelle identitet, og det skaber et udtryk, der 
signalerer professionalisme – og det giver et godt 
førstehåndsindtryk af din virksomhed.

Her er Photoshop et rigtig godt værktøj. Det er  
misforstået, at Photoshop er et niche-program  
forbeholdt grafikere.

Photoshop er nemlig relevant for alle virksomheder, 
der gerne vil have nogle visuelle elementer, der ser  
professionelle og indbydende ud. 

Og derfor er kurset til dig, der gerne vil give et godt 
førstehåndsindtryk af virksomheden for kunder og 
potentielle kunder – uden at skulle bruge ressourcer 
på fotografer og grafikere hver gang.

Skab blikfang  
med professionelle  
kvalitetsbilleder

Et Photoshop-kursus  
giver dig

 Indføring i Photoshops vigtigste 
funktioner og nyttige genveje.

 Kompetencer til at forbedre og  
behandling af forskellige former  
for billeder.

 Gode råd til en fast og optimal  
arbejdsgang omkring billedbehandling.

 Viden om eksportering til tryk og web.

 Hands-on workshop-format, hvor vi 
arbejder konkret med produktion af 
materiale.

 Lærer at kende forskel på print og web 
– farver, kvalitet og størrelser.
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Få hjælp til at komme  
i gang med Photoshop
På et Photoshop-kursus med JJ Kommunikation  
kommer du under vingerne på vores erfarne grafiker, 
der sidder med Photoshop til daglig. Her vil du lære, 
hvordan man efterbehandler billeder, så de er  
knivskarpe til brug både digitalt og på tryk.

Bare rolig – vi forventer ikke, at du bliver professionel 
i løbet af én dags kursus, og vi lover, at opgaverne 
bliver overkommelige, så du går fra kurset med  
kompetencer til husbehov og en tro på dine egne 
Photoshop-færdigheder.

Vores kurser er virksomhedstilpassede, og det  
betyder, at vi skræddersyr kursusindholdet efter  
jeres nuværende situation, ønsker og behov. 

Vi skærer alt det unødvendige fra – det I allerede  
kan, det I ikke er interesserede i, og de funktioner og 
features, der ikke er relevante for jer. Sådan skaber vi 
det bedst mulige udbytte og værdi af kurset for jer. 

Det eneste, du skal gøre, er at medbringe en  
computer, hvor Adobes Photoshop er installeret.  
Det er sådan, vi giver dig den mest praksisnære  
undervisning, hvor du får hands-on erfaring med  
Photoshop, som giver dig den bedste læring og  
forståelse. En essentiel del af vores kursus er nemlig 
workshop-formatet, hvor vi sammen bruger din nye 
viden i praksis, og hvor der er de bedste rammer for  
spørgsmål og hjælp.
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Praktisk information
Lokation: Hos os  
(hvis I er max. 6 deltagere) eller hos jer

Varighed: Fra 1 time til heldagskursus

Deltagerantal: Min. 2 deltagere

Priser: Fra 3.495 kr. pr. deltager (ex. moms)

Medbring: Computer med internetadgang

https://jjkommunikation.dk/kursus/photoshop-kursus/
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