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VISUALIZE PEOPLE

Visual Note 101
by Business Visualize Company (BVC)

Go beyond Mind Map. We provide a
broad spectrum of graphic
facilitation. From graphic recording
to advance graphic facilitation
service

Graphic Facilitation
Graphic Facilitation is the use of
large scale imagery to lead groups
and individuals towards a goal. The
method is used in various processes
such as meetings, seminars,
workshops and conferences. This
visual process is conducted by a
Graphic Facilitator.

Graphic Recording
Graphic recording or graphic note is
the reflective listening that
transform information in to picture.
The graphic recorder involves
capturing people's ideas and
expressions in to TEXT, IMAGES,
with in the right STRUCTURE in
limited TIME.

TEDx Bangkok 2016

Speed Graphic Recording ในงาน TEDx
Bangkok 2016 ที่ถ่ายทอด Learn Unlearn
Relearn ของ Speaker ทัง้ 16 ท่าน เป็ น 16
ภาพ

(BVC ARTIST MODEL)

Levels of Graphic Visualization

€ Graphic Facilitation
€ Graphic Meeting & Workshop
€ Graphic Recording
€ Graphic Note Taking

Strategy Visualization

การทา Graphic Facilitation เพื่อนาทีมผู้บริ หาร
สร้ างแผนกลยุทธ์ในปี ตอ่ ไป ด้ วยการใช้ ภาพ
และผสมผสานด้ วย template การคิดต่างๆ
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COURSE BENEFITS:


พัฒนาพื ้นฐานสาคัญในการเป็ น Facilitator ด้ วยการบันทึก
ประเด็นและเป็ นภาพ



สามารถสร้ างความแตกต่างในการสื่อสารที่น่าสนใจและ
สามารถชวนผู้อื่นคิด ด้ วยการใช้ Template ที่หลากหลาย



ปรับระบบการฟั ง คิด และถ่ายทอด ที่มีประสิทธิภาพ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ งานตนเองและสามารถสร้ างการมีสว่ นร่วม

CONTENT HIGHLIGHTS:

 เรี ยนรู้ จุดเริ่มต้ นการทา Graphic Facilitation
 แสกนระบบคิดตนเอง และเรี ยบเรี ยงเพื่อสร้ างแนวการทา
Visualize
 ถอดรหัส Visual Note อัจฉริ ยะระดับโลกเขาคิดอย่างไร?
 เปลีย่ นจาก “จดครบ” เป็ น “จับคม”
 ที่จริ งแล้ วเราฟั งอะไร ทาอย่างไรให้ จับคมคิดได้ เร็ ว
 แบบฝึ กฝนใน Workshop และการนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน

ราคาปกติ ท่ านละ 6,900 บาท (รวม Vat)

ราคาพิเศษ!! ภายในเดือนกันยายน โปรดติดต่ อ BVC
อบรมวันที่: 4 พฤศจิกายน 2559
เวลา: 9.00 – 17.00 น.
สถานที่: S31 Sukhumvit Hotel

สมัครติดต่ อ: BVC
Tel: 080 603 6000 Email: patty@vhink.com
338/20 Rama 4 RD., Bangrak, Bangkok 10500

