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Visuel konceptudvikling – af løsninger der sælger!
Show it - don’t tell it. Lær at visualisere problemstillinger og udfordringer, så andre forstår dine løsninger og du får bedre
gennemslagskraft som projektleder eller productmanager. Bliv skarp til at skære alt det overflødige væk og kom helt ind til
sagens kerne - så alle forstår dit oplæg!

Dont tell it - show it
“Kan du se det for dig?”
“Nææ... Jeg kan ikke rigtig se det...”
Det er vores typiske respons på en løsning, vi ikke rigtig køber, at vi “ikke rigtig kan se det for os”. Vi ender alt for ofte i
situationer, hvor vi forsøger at tale eller skrive os frem til løsningsforslag. Løsningsforslag som ingen helt forstår. Derfor er
“Don’t tell it - show it” fokus for kurset “Visuelle problemløsning”.
Du lærer, hvordan du visuelt udvikler løsninger og sælger dine ideer, så de bliver forstået.
Resultatet er forbløffende: Dine løsningsforslag går fra at være uklare til at stå knivskarpt, dine prioriteringer bliver
accepteret af alle - og dine projekter lykkes.
På dette kursus træner du brugen af sketching og visualisering til at synliggøre og forstå problemer.

Super fint kursus med en god balance mellem fagligt input og aktiverende øvelser! God
holdstørrelse.
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- Martin Brandt-Pedersen, Det Danske Filminstitut.
Deltagerprofil
Kurset er udviklet for alle, der arbejder med at løse problemer og udvikle ideer. Måske er du konsulent, projektleder,
productmanager, konceptudvikler, kommunikationskonsulent. M.fl.

Udbytte
Efter kurset er du endnu bedre rustet til at;
Undersøge og forstå problemer
Udvikle idéer og løsninger
Prioritere løsninger
Præsentere og sælge idéer

Indhold
Dag 1, du tager livtag med følgende:
Træning i helt basale tegnefærdigheder (og det er ikke så svært, som man tror)
At lave skitser til at vise problemstillinger
At bruge tegninger til at vise komplicerede udfordringer
Dag 2, kaster vi os over at løse problemerne:
Udvikling af koncepter
Prioriteringsøvelser
Visuel præsentation af løsningerne

Underviser
Jens er uddannet organisationspsykolog, tidligere chefredaktør i DR og nu partner og innovationsdirektør hos
Peytz &amp; Co. Jens er en af de mest erfarne UX’er og arbejder bevidst med visualisering af problemer,
udfordringer og strategier. Han har bred og mangeårig erfaring med at undervise og facilitere workshops og
strategi-processer, bl.a. for Metroxpress International, Ingeniørforeningen og European Broadcast Union.
Se vores øvrige kurser i facilitering og undervisningsteknik

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Vicki Bech Hansen
+45 72202465
vih@teknologisk.dk
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