Våra

PRESENTATIONS

När du vill ha snabb hjälp
med din befintliga presentation

BRONS

Vid begränsad budget eller kort tidsplan. Vi gör en enklare översyn av layouten
så att texter och bilder linjerar, att det är rätt typsnitt, färger och marginaler.
Underlag: Färdigt underlag i PowerPoint.
Typ av presentation: Lämpligt vid presentationer som inte har hög prioritet men som
ändå behöver se ok ut och bli så tydliga som möjligt enligt givna förutsättningar.
Tidsuppskattning: ca 2 slides per timme

När du vill att din presentation
ska förtydligas och kännas professionell
Mer grundlig översyn av en befintlig presentation. Vi förtydligar, förenklar
och förstärker ditt budskap med hjälp av erfarna presentationsdesigners.
Underlag: Befintlig presentation, manus eller struktur.
Typ av presentation: Ex. för sälj, pitcher, externa presentationer, utbildning, konferenser mm.
Tidsuppskattning: ca 1,5-2,5 timmar per slide.

När du vill höja din presentation
till en helt ny nivå
För presentationer till viktiga tillfällen och möten eller presentationer
som används ofta av hela organisationen.
Underlag: Inget, vi tar fram det från grunden tillsammans.
Typ av presentation: Företagspresentationer, sälj, anbud, event, seminarier,
utbildningar, föreläsningar, årsstämmor och kapitalmarknadsdagar.
Enligt offert efter inledande workshop där omfattning och innehåll fastställs.
Workshop halvdag inkl dokumentation

EXPRESS

Samma som Silver, fast extra snabb designhjälp med
särskilt tillsatt projektgrupp som arbetar parallellt med
högt prioriterad leverans.
Underlag: Befintlig presentation, manus eller struktur.
Typ av presentation: Ex. för sälj, pitcher, externa presentationer, utbildning, konferenser mm.
Tidsuppskattning: ca 1,5-2,5 timmar per slide x 2 formgivare

* Samtliga nivåer offereras innan påbörjad produktion.

The world’s number tourism business at a glance

Global Company – domiciled in
Germany

77,000 colleagues
in 130 countries
More than 30 million customers from
31 source markets travelling
to 180 destinations

Revenues of
€18.7 billion*

ORIGINAL

Over 300 hotels
with 210,000 beds

Underlying EBITA
€869 million*

around 140 aircraft
A FTSE 100
business

13 cruise ships

Market capitalisation
€10billion**

About 1,800 retail shops in
Europe

*Based on numbers from FY 2013/14
** As of 13 May 2015
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BRONS
Conventions

The world’s number tourism business at a glance

• Font size14pt
• Line spacing 6 pt
• titles in TUI-Dark
Blue
• Bullet points &
standard text in
New TUI-Dark
Grey

Global Company – domiciled in
Germany

77,000 colleagues
in 130 countries

Revenues of
€18.7 billion*

More than 30 million customers from
31 source markets travelling
to 180 destinations

New TUI-Green
170.215.0
TUI-Yellow
255.225.0

Functional

• Always use
TUIType

New TUI-Sand
255.223.183

GLOBAL COMPANY
DOMICILED IN GERMANY

€18.7 billion
in revenues

+ 300 hotels

210,000 beds

New TUI-Beige
215.210.195

TUI-Red
239.0.0

Underlying EBITA
€869 million*

TUI-Dark Blue
9.42.94
TUI-Corporate Blue
214.238.252

Over 300 hotels
with 210,000 beds
around 140 aircraft

A FTSE 100
business

New TUI-Blue
112.203.244

Market capitalisation
€10 billion**

13 cruise ships
About 1,800 retail shops in
Europe

New TUI-Light Grey
216.214.216
New TUI-Grey
115.115.115

Achromatic

Primary colours

SILVER
TUI-Red
239.0.0

TUI-Black
0.0.0

colleagues

30 million
customers

TUI-White
255.255.255

*Based on numbers from FY 2013/14
** As of 13 May 2015
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GULD

140

aircrafts

13

cruise ships

BRONS

SILVER

GULD

Workshop

✗

✗

✔

Målgrupp och syfte

✗

✗

✔

Struktur

✗

✗

✔

Förtydliga budskap

✗

✔

✔

Originalare

✔

✔

✔

Art Director

✗

✔

✔

Linjera*

✔

✔

✔

Marginaler*

✔

✔

✔

Typografi*

✔

✔

✔

Färger*

✔

✔

✔

Bildöversyn**

✗

✔

✔

Innehållsproduktion

✗

✗

✔

Infografik

✗

✔

✔

Animering

✗

✔

✔

Talarmanus

✗

✗

✔

Korrektur

1

2

Enl. offert

Genomgång av presentation

✗

✗

✔

Redigerbar PowerPoint

✔

✔

✔

INLEDANDE

PRODUKTION
(Expert på PowerPoint)
(Senior grafisk formgivare)

(foto, 3D, rörlig grafik)

LEVERANS

* Enligt grafisk profil och mallar ** Bildval, upplösning, proportioner, färger

