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TEMA: Så meget godt kan
kurser gøre for dig!

FREELANCEGRUPPEN.DK | NYHEDSOVERSIGTEN | AFMELD

TEMA: Sex butikken op, tjen flere penge, få nye idéer: 
Kort sagt - tag på kursus med FreelanceGruppen

Med dette tema slår vi et slag for vores kursusdepartement! 

Bliv inspireret af kollegaer, der har fået mærkbart udbytte af at deltage i vores kurser. Mød den skrivende
sexolog, journalisten, der omdanner andres lekture til e-bøger og hende, der hjælper fortællelystne
mennesker af med deres livshistorier. De har alle tre omsat inspiration fra vores kurser til konkret forretning.

I guiden er der tips til optimalt kursusudbytte, så du får udnyttet din nye viden frem for at spilde tiden.

FOLD HELE TEMAET UD HER

VideoTool - et kanon
opbevaringssted til dine videoer

VideoTool -
introdag 7. april

VideoTool er en 100%
browserbaseret videoplatform
for virksomheder og
professionelle mediefolk. 

Kom og bliv meget klogere på
dette gedigne videoværktøj.

Tilmeld dig her

Vi har masser af gode tilbud og
rabatordninger til vores medlemmer.
Fra Barselsfond til kontorfællesskab

Medlemstilbud -
tjek dem her

Som freelancer står man ikke
altid stærkt, når man skal
forhandle en aftale på plads
med en leverandør. Derfor har
FreelanceGruppen indgået
nogle kollektive aftaler, som du
som medlem kan benytte dig
af.

Find dem alle sammen her

Synes om os på Facebook - vi deler
links, arrangementer, artikler og
meget andet.

Vær sammen med
os på Facebook

Vi nærmer os stærkt de 1000
følgere, men det skal da
absolut ikke hindre flere i at
synes om os. Flere gange om
ugen slår vi op på Facebook,
så klik på 'synes om' og bliv
orienteret.

FreelanceGruppen på Facebook

http://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=484450417441465040774543#%23WebVersion%23%23
http://www.freelancegruppen.dk/
http:/
http://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=484450417441465040774543#%23OptOutList%23%23
http://freelancegruppen.dk/Tema/TEMA-Sex-butikken-op---tag-pa-kursus/
http://freelancegruppen.dk/Nyheder/2016/Marts/Intro-til-VideoTool--den-7-april-i-Kobenhavn/
http://freelancegruppen.dk/Medlemskab/Medlemstilbud/
https://www.facebook.com/FreelanceGruppen/


Undgå at ende som en
tegneseriefigur - uddan dig
Foto: Thomas Tolstrup

Konsulenten: "I har en ladt pistol for
panden"

Freelancere er generelt gode til at opgradere deres kvalifikationer og
søge ny viden. Det er også en nødvendighed, hvis man vil holde på
sine kunder og tiltrække nye. 

Efteruddannelse er et must for at holde forretningen i gang. Læs
hvorfor i interviewet med Kirstine Baloti og Sus Falch.

LÆS MERE...

DIN NYE BESTYRELSE

Under Freelance Seminar 2016 blev der lørdag eftermiddag den 5.
marts afholdt generalforsamling i FreelanceGruppen. Der blev også
valgt en ny bestyrelse.

MØD DEM HER

Bestyrelsen 2016-2017
Foto: Martin Kurt Haglund

Nu kommer udstillingen til Danmark
Foto: War Zone Exhibition

War Zone Freelance Exhibition 2016

Den internationale udstilling om freelancejournalistik i krigs- og
katastrofeområder har premiere i Berlin den 17. marts. 

Udstillingen kommer også til Danmark, hvor den kan opleves i
Slagelse.

LÆS MERE...

Det var hyggeligt :-)

Seminarstemning - Storebæltsalen - Kobæk Strand Konferencecenter - Foto: Martin Kurt Haglund
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