2.995 kr inkl. moms

Bli proffs på layout enkelt!

På vår kurs InDesign grund lär du dig skapa professionella trycksaker för
utskrift och skärm. InDesign är ett professionellt DTP-program (desktop
publishing) som ger dig möjlighet att kontrollera layout och typografi in i
minsta detalj. Efter en kurs i InDesign kommer du att kunna skapa snygga och
attraktiva trycksaker för utskrift eller skärmvisning.
•
•
•
•

Du studerar helt på egen hand, inga tider att passa
Kursen är mycket övningsinriktad och du mailar in dina uppgifter
Alla uppgifter bedöms personligen av läraren
Läraren har arbetat som redigerare på ett av Sveriges största företag

Kursinnehåll InDesign grund
• Europa, SWOP och Japanska skalan
samt Process och dekorfärger
• Gränssnitt och inställningar
• Verktyg och paletter
• Arbete med text, koppla ihop textrutor
och spaltindelning
• Spärra, knip, kerning/kägel och anfanger
• Skapa och spara egna färger
• Arbeta med bilder

•
•
•
•
•
•
•
•

Figursättning
Justera objekt och använda stödlinjer
Hörneffekter och andra effekter
Formatmallar för text
Flersidiga dokument
Sidnumrering
Sidmallar
Spara tryckfärdiga PDF filer
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Deltagare & målgrupp
Vår InDesignkurs vänder sig till dig som vill kunna
göra egna proffsiga trycksaker och som arbetar
eller vill arbeta med formgivning och vill kunna
ta fram tryckfärdiga original som t.ex. visitkort,
nyhetsbrev, produktblad, affischer, broschyrer,
kataloger mm.

Kursupplägg
Vår kurs InDesign Grund är upplagd så att varje
avsnitt har vi teori varvat med videofilmer och till
varje avsnitts genomgång hör en eller flera övningsuppgifter som skickas in via vår portal och
som kommenteras av läraren. Läraren finns som
support via mail under hela kursen.

Mål med kursen InDesign Grund
Målet med kursen är att du ska behärska verktyget
såpass väl att du kan känna full kreativ frihet i ditt
arbete att skapa egna proffsiga trycksaker som ger
ett utseende som lockar till merläsning. Du kommer att lära dig skapa tryckfärdiga original som
t.ex. visitkort, nyhetsbrev, produktblad, affischer,
broschyrer, kataloger och mycket mer.

Tillträde till kursen
Du har tillgång till kursen 12 månader för repetition. Skulle du behöva längre tid för dina inlämningsuppgifter ordnar vi det utan problem.

Förkunskaper
Inga

Arbetsformer
Kurs InDesign Grund är på distans och helt på Internet. Du kan logga in på kursen vilken dag som
helst, dygnet runt och överallt från där du har en
internetuppkoppling. Kursen är mycket övningsinriktad och består av olika inlämningsuppgifter som
kommenteras av läraren. Läraren finns också via
mail och du har support dygnet runt.

Kursinformation
Direkt efter att du har genomför ditt köp och det har godkänts får du tillgång till kursen.
Kursen tar ca 4 veckor om du lägger ner 10-15 timmar per vecka. Dock har du tillgång till kursen i 12
månader och under hela den tiden har du full support från din lärare.
Kursen kostar 2.995 SEK inkl moms (2.396 SEK exkl moms).
Det finns inga tider att passa utan du gör kursen helt i din egen takt. Allt material finns tillgängligt från
början. Så har du mer tid ena veckan kan du arbeta på mer än en annan vecka. Allt upp till dig.
Kursen är upplagd med videofilmer som du sedan får övningsuppgift till.
Övningsuppgiften skickas in för kommentarer.
Kursen är inte studiemedelsberättigad.
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