KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN ĐỒ HỌA
1. Mô tả về khóa học
TẠI SAO BẠN NÊN HỌC ĐỒ HỌA?
Để có thể tự làm đẹp hình ảnh của mình, bạn bè và người thân. Cao hơn nữa, bạn có thể
muốn tự mình sáng tạo ra những poster, logo, banner hay nhiều hơn là cả một bộ nhận diện
thương hiệu cho những công ty, tập đoàn lớn, ... và được trả thù lao hậu hĩnh.

NHỮNG LỢI ÍCH KHÓA HỌC MANG LẠI CHO BẠN
 Graphic Design trang bị cho bạn những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về xử lý ảnh
trên Photoshop.


Kiến thức cơ bản về màu sắc và bố cục trong thiết kế



Bạn sẽ làm quen với các phần mềm đồ họa: Photoshop, Illustrator



Những bài tập thực hành hữu ích để có thể thiết kế được logo, postcard, namecard,…



Đảm bảo một việc làm với mức lương cao (7tr  14tr) trong tương lai.

2. Yêu cầu của khóa học


Cần có Laptop để phục vụ học tập.

3. Đối tượng mục tiêu


Học sinh, sinh viên đam mê đồ họa, thích xử lý, cắt ghép hình ảnh, tạo ra những hiệu ứng
đẹp trên ảnh.



Các bạn muốn mở Studio chụp ảnh cưới, xử lý ảnh nghệ thuật.



Các bạn muốn phát triển thêm công việc hoặc thay đổi công việc
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4. Thời gian học tập
Học vào các buổi tối 2-4-6 hoặc 3-5-7 từ 6h đến 8h30. Trong 4 tháng.
5. Địa điểm học tập
Trung tâm dạy nghề Bách Khoa Pro, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
6. Học phí khóa học
Học phí trọn khóa: 4 triệu đồng.
7. Ưu đãi
Được giảng viên tư vấn và định hướng việc làm sau khi hoàn tất khóa học.
8. Liên hệ
- ĐT: 06506.295.857 - 0918.293.594
- Email: daynghebachkhoapro@gmail.com
- Website: www.bachkhoapro.edu.vn
- Địa chỉ: Số 86 Huỳnh Văn Cù, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương
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