Sveriges enda
Inspirationsföreläsare
i Excel presenterar stolt:

Om diagram och
varför folk inte fattar dem.
David Stavegård håller
inspirationsföreläsningar i Excel.
Är det ens möjligt att hålla inspirerade föreläsningar om ett program
som många tycker är träigt? Ja, David lyckas med det! På ett
tempofyllt, varmt och humoristiskt sätt presenterar han fiffiga tips,
hur man kan jobba smartare och bli effektivare i Excel.
Under föreläsningen kommer David inspirera dig med…
…tankarna bakom diagram och vad man oftast gör fel i diagram. Hur
du ser när andra ljuger med diagram, och hur du själv kan ljuga
(men bara när du måste!)
Du kommer också få mängder av andra fiffiga tips i Excel, och hur du
kan jobba smartare.
Storytelling med diagram
Under föredraget kommer du lära dig om storytelling med diagram,
och varför det är avgörande för att folk ska förstå ditt budskap. Du
kommer få egna kopior av praktiska Excelmallar med färdiga, snygga
diagram som du kan använda i ditt arbete i framtiden.
Men – du måste inte vara expert på Excel för att lyssna, tvärt om
kommer föreläsningen att visa dig enkla (men kanske inte så
välkända) knep som alla kan använda sig av.

Sagt om David:
Väldigt effektiv, rolig och lärorik
inspirationsföreläsning om Excel!
Jag gillade hans smittande
engagemang och kunnighet. Han
förklarade på ett bra och
pedagogiskt sätt.

Väldigt pedagogisk genomgång,
underhållande samtidigt som
man lärde sig massor!

Lätt att följa med, snabbt och
enkelt i stället för att borra ner
sig i detaljer. Alla tipsen var
smarta och förklarades väl, och
enkla och tydliga exempel.
Han är bara så himla bra på att
förklara, dessutom på ett roligt
sätt!

Inspirationsföreläsningen var en
fullträff!
När föreläsningen är slut kommer du kunna göra smartare diagram som folk förstår
David Stavegård är en av ca 750 personer i världen som fått utmärkelsen
“MVP inom Excel” av Microsoft. Han har under tre års tid lagt ut en video i
veckan om Excel på LinkedIn, och har snart 3 miljoner visningar och
hundratusentals kommentarer och likes.
Han har över 30 000 följare på LinkedIn av en anledning.
Vald till årets LinkedIn-profil 2020.

