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Amazing Slide Videographic
pelatihan animasi & video infografis

bersama Kreasi Presentasi.
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“
100% 

Viewers spend

On web pages with videos
more time

Ekaterina Walter & Jessica Gioglio,
-The Power of Visual Storytelling-
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Our brain is limited for 
unlimited information

Dari 10 informasi, mungkin hanya
satu yang benar-benar melekat
dalam benak kita

Motion Image, Jutaan View 
tanpa Kehadiran Presenter

Jutaan informasi ditembakkan ke dalam
pikiran manusia setiap detiknya. “Our brain 
is limited for unlimited information” (Randy 
Krum, 2014). Informasi tak terbatas.

Sedangkan kemampuan manusia dalam
menerima & menyaring informasi tentu
sangat limited. Perlu penyederhanaan
informasi yang singkat, padat dan “to the 
point” jadi kebutuhan di era data saat ini.

Di sisi lain, tidak semua informasi yang hadir
di sekeliling kita menjadi pusat perhatian dan 
diingat.

Hanya yang menarik, penting dan singkat-lah
yang jadi trend setter. Dari 10 informasi, 
mungkin hanya satu yang benar-benar
melekat dalam benak kita.

Motion image (gambar bergerak) adalah salah 
satu cara atraktif menarik audiens untuk
melihat, membaca dan mendengarkan
informasi. Ini memudahkan seseorang
memahami informasi sebenarnya.

Motion image dalam video membantu
presenter untuk menyampaikan presentasinya
untuk dilihat jutaan kali, tanpa perlu ada di 
panggung presentasi. Video bisa didownload & 
dibagi ke jutaan orang lainnya melalui Youtube, 
Vimeo atau website uploading video lainnya.
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Informasi bisa didapat dari berbagai
media. Keahlian untuk menyajikan
informasi dengan tepat, perlu orang 
yang spesial. 

Bukan hanya bagus dalam memilih dan 
menempatkan image, namun juga harus
memahami bahasa komunikasi yang 
baik, sehingga tidak ada multitafsir atau
miskomunikasi dari audiens.

Penyusunan narasi, penempatan
image, visualisasi data, perpaduan
teks, & kombinasi audio 
menghasilkan informasi yang bisa
disajikan dengan indah & objektif.

Maka diperlukan sebuah software 
yang mampu mengakomodir semua
kebutuhan tersebut dan user 
friendly dengan presenter.

Powerpoint adalah salah satu
software yang mampu merangkum
semuanya. Dari penyajian data, 
image, audio hingga video & tetap
bersahabat dengan presenter.

Tinggal bagaimana langkah
memadukan komponen informasi
menjadi sebuah video berkelas & 
visualisai data terbaik.

Amazing Slide Videographic (ASV) 
adalah salah satu solusi training 
animasi & video infografis.

ASV memandu presenter untuk mampu
menyajikan data dengan efektif, 
menyampaikan narasi presentasi 
optimal, sehingga bisa membuat video 
infografis dengan cepat dan berkelas.

Informasi Spesial
dari Orang Spesial

Informasi Indah
& Obyektif

Powerpoint sebagai
Video Studio

User Friendly, Plugin 
dalam Powerpoint
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ASV berlangsung selama 2 hari full day workshop mulai jam 08.00 – 16.00. Dipandu oleh Pakar Slide
dan tim Kreasi Presentasi. Para peserta akan belajar bagaimana menyusun videografis mulai dari sebuah scratch,

hingga menjadi bentuk video animasi infografis memukau dan orisinil.
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“
The Power of

VIDEO
is the power of the

MIND
itself

Dr. Michio Kaku

-cofounder of String Field Theory-
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ASV merupakan metode
pelatihan yang diteliti oleh Pakar
Slide dan tim Kreasi Presentasi 
selama 4 tahun, 328 batch 
pelatihan berbagai kementerian, 
perusahaan & BUMN.

ASV merupakan advance level 
dari workshop Amazing Slide 
Presentation & Infographic.

Peserta akan belajar
videografis mulai dari
narasi, draft video, recording 
hingga membuat animasi
sendiri yang unik.

Peserta kemudian
menampilkan hasil
videografis karya masing-
masing.

Selain mendapat teori, 
peserta diberi kesempatan
langsung untuk praktik
hingga overview video 
presentasi infografis.

Proporsi teori dan praktik
dalam workshop ASV ini
adalah 10% : 90%.

ASV sebagai ajang direct 
increasing skills, bagaimana
menampilkan data dalam
video presentasi yang simpel, 
mudah dipahami dan mampu
bercerita.

ASV memberikan output yang 
nyata bagi klien. 

Masing-masing peserta akan
meng-create video animasi
infografis masing-masing, 
yang hasilnya bisa direview
dengan mudah oleh klien.

Hasil Riset 4 Tahun Videographic Learning Teori & Praktik Visual Data & Story Terukur & bisa Dievaluasi
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JAM SESI WORKSHOP

08.00-08.10 Opening & Pre Test

08.10-10.00 Sesi 1: Videographic Mindset & Storyboard

10.00-10.15 Break

10.15-12.00 Sesi 2: Audio Script Recording & Converting

12.00-13.00 Ishoma

13.00-14.30 Sesi 3: Background Vector

14.30-15.20 Sesi 4: Character Set

15.20-15.40 Break

15.40-16.00 Finishing & Assignment Day-1
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Videographic Mindset & Storyboard Audio Script Recording Character Set

- Memahami konsep videografis
- Mengetahui elemen penyusun videografis
- Memiliki gambaran contoh bagaimana

membuat videografis
- Menyusun konsep storyboard dengan

pedoman What, Why & How
- Memahami video script & audio script

- Memahami olah vokal dalam
menyampaikan narasi video

- Membaca narasi dengan
metode storytelling

- Merekam narasi
- Optimasi sound effect narasi

- Memahami konsep character set 
statis dan dinamis

- Memilih set karakter videografis
- Mengubah karakter set sesuai

template warna sehingga nyaman
di visual audiens.

Background Vector

- Menentukan template warna
videografis

- Memahami konsep vector
- Menentukan nuansa videografis

sehingga nyaman di visual
- Membuat / menentukan

background videografis
- Grouping background vector

yang akan dianimasikan



10

www.KreasiPresentasi.com

JAM SESI WORKSHOP

08.00-08.10 Preparing

08.10-10.00 Sesi 1: Selection Pane & Simple Animated Vector

10.00-10.15 Break

10.15-12.00 Sesi 2: Multiple Animated Vector 

12.00-13.00 Ishoma

13.00-14.00 Sesi 3: Music Soundtrack & Rendering

14.00-15.20 Sesi 4: Video Compress & Finishing

15.20-15.40 Break

15.40-16.00 Assignment Day-2, Post Test & Closing
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Selection Pane & Simple Animation
- Memahami fungsi fitur “select”
- Menyiapkan background & character set untuk siap dianimasikan
- Membuat animasi sederhana

Multiple Animated Vector
- Mengkombinasikan lebih dari 2 animasi dalam 1 vector
- Menambahkan sound effect
- Praktik kombinasi animasi motion path

Video Compress & Finishing
- Menyimpan video dengan berbagai format
- Kompresi ukuran video dengan kualitas yang sama
- Pengumpulan tugas peserta & review

Music Soundtrack & Rendering
- Menentukan soundtrack music videografis royalty free
- Menyelaraskan durasi video, narasi, dan musik
- Rendering video high quality

01
02
03
04
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“
If a picture 

is worth

a THOUSAND WORDS,
the power of Visual Storytelling 

is worth

a MILLION.

SCOTT MONTY
-Former Fortune 10 Executive-
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Software audio & video editing

Software color picker & color code

Software & Audio Video

• Video template pptx

• Character Set

• Ikon infografis

• Premium Images

• Fonts

• Vector Background

• Music Vdeo Background

Vector & Video Templates

After sales advantages

Barcode Certificate

Peserta terbaik

Rewards 

Buku ASV

Amazing Slide Videographic

Modul ASV

Goody Bag, Notes, Bolpoin

Seminar Kit

Bahan Pelatihan

Flashdisk

MODUL ASP

BUKU         ASP

Amazing Slide Series
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Fasilitas ini wajib dipersiapkan oleh klien
untuk kelancaran Workshop Videografis
Online Amazing Slide Videographic

Fasilitas untuk Peserta dari kami

Workshop Facilities

1 Laptop (min core i5) terinstall Office Powerpoint minimal 2013.

2 Koneksi Internet yang stabil untuk masing-masing peserta.

3 Software Zoom terupdate

4 Headset / headphone untuk recording audio
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Kami menawarkan harga workshop Amazing Amazing Slide Videographic sesuai dalam surat
penawaran (terlampir), harga sudah termasuk dalam transportasi
dan akomodasi Tim trainer.

Demikian penawaran dari kami, semoga kerja sama yang baik bisa terjalin selanjutnya.

Our Workshop Offer Untuk penawaran istimewa
dan diskusi lebih lanjut, 

silakan hubungi

Bu Isti
0857 3333 0407


