
Adobe Photoshop CC
Ta första stegen till att lära dig Photoshop

Välkommen till en tvådagskurs i grunderna i Photoshop. I denna kurs får du lära dig 
att skapa professionell grafik för webb, tryck och sociala medier. Du kommer lära dig 
bearbeta och retuschera fotografier samt konvertera bilder till webbens olika bildfor-
mat. Du kommer även lära dig färgkorrigering samt hur du kombinerar flera bilder 
till en ny bild, skapa collage med text och effekter.

Efter kursen kommer du kunna spara bilder i rätt format för rätt ändamål, du kom-
mer ha bra förståelse för möjligheterna med Adobe Photoshop och hur pixelbilder 
och upplösning fungerar. Du kommer ha lärt dig arbeta med lager, filter och andra 
tekniker vid publicering i olika typer av media.

Kursen går att skräddarsy efter era behov. Hör av er för offert.

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

2 dagar (09-16)

Max 6 personer. Totalt pris 38 000 SEK exkl. moms 

(Priset gäller för  upp till 6 kursdeltagare, vill ni boka flera/färre personer hör av er för 

offert)

Vi bokar konferensrum via vår partner enligt era önskemål.                                             

Om ni väljer att ta kursen via vår  distanslösning får ni 4000kr i rabatt per dag.

Bokningen sker av er senast 4 veckor innan önskad kursstart via mail.

FINNS SOM DISTANSKURS



Målgrupp
Utbildningen riktar sig till du som idag arbetar med eller som vill lära dig att arbeta 
med grafisk formgivning, webbdesign eller övrig medieproduktion.

Kursmål
Efter denna utbildning kommer du ha:
• Kunskap om upplösning och storlek på bild
• Känna till olika filformat och kunna spara för olika media
• Kunna jobba i ett icke-destruktivt arbetsflöde
• Lager, lagermasker och justeringslager
• Nivåer, kurvor, färgbalans och andra verktyg för bra bildresultat
• Filter
• Kunskap om olika färgprofiler för tryck och webb

• Om Pixelgrafik
• Markeringar
• Verktyg och paletter
• Lagerhantering
• Bildstorlek / upplösning
• Färgbalans
• Friläggningar
• Texthantering
• Justeringslager
• Filtereffekter
• Färginställningar
• Spara för tryck
• Spara för webben
• Bildcollage

Kursupplägg



Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

Konferenslokal - Vi tar hand om allt

 Förmiddagsfika   -   Lunch

Eftermiddagsfika   -   Frukter   -    Mineralvatten

Fattas något i lokalen? Inga problem vi löser det så att ni får det som ni vill ha 
det.



Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser

 Kommunikation och Brand   -   Programvara

Ledning och Styrning   -    Programmering   -    Ekonomi

ZoCom
Inom ZoCom har vi lång erfarenhet av stora och komplexa utbildningsinsatser ut 
mot företag, myndighet, universitet, yrkeshögskola, kommun och skola. 

 ZoCom är i grunden en digital fullservicebyrå som skapar affärsnytta med hjälp av 
strategi, pedagogik, kreativitet och teknisk expertis. Vi har med åren blivit en stark 
utbildningsleverantör inom flera områden. Med erfarna lärare direkt från näringsliv 
och universitet erbjuder ZoCom högkvalitativa utbildningar inom;


