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TEMA: SÅDAN REALISERER DU DIT DRØMMEPROJEKT

For mange freelancere er det lyst og trang til at føre egne drømmeprojekter ud i livet, der er tungen på
vægtskålen, når lønmodtagerjobbet vælges fra. Men hvorfor går det nogle gange ikke som ønsket, og hvad
kan man stille op for at komme tilbage på drømmesporet?

Mød erhvervspsykologen, netværkseksperten, specialisten i vinderpsykologi og tre freelancekolleger, der er
gode til at leve drømmene ud – og ikke mindst skaffe penge til dem.

Gå direkte til nyttig viden og brugbar erfaring

Nordisk freelancesamvær på tværs
af sprog og kultur
Foto: Mikael Hjuler

Nordisk Freelance Seminar

The Significance of Independant Voices er titlen på årets Nordic
Freelance Seminar.
Det løber af stablen 20. til 22. maj på Hafjell lidt nord for Lillehammer
og 200 kilometer fra Oslo.
Seminaret er GRATIS, og FreelanceGruppen giver kr. 1000 i tilskud til
dine rejseudgifter.

Program, praktiske oplysninger og tilmelding her

Kolding kalder: 2-dages fotokursus

Kurset henvender sig mediefolk, som ind imellem ikke har adgang til -
eller mulighed for - at bruge en fotograf til at tage et ledsagende
erhvervsbillede eller andet billede til sin artikel til det skrevne eller
digitale medie.

Det foregår den 9. og 10. maj - meld dig til her
Foto: Martin Kurt Haglund

Guide: Sådan skaffer du tid og råd til drømmeprojekterne

Det kræver benarbejde, disciplin og planlægning at få drømmene op af skuffen og forfølge dem i
virkeligheden. 

Få ekspertråd og kollegatips til, hvordan du får mod, tid og økonomi til at gøre dine drømmeprojekter til en
del af forretningen.

10 tips til at komme i gang med drømmerealiseringen
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Der er garanteret også et tilbud, der
er noget for dig!

Medlemstilbud der rykker

Snup en cappucino, et ingefærshot, en hindbærvand, en Tuborg
Classic, eller hvad du nu holder af at slappe af med. Læn dig derefter
tilbage og fordyb dig i vores medlemstilbud. 

Der er penge at spare og penge at tjene.

ALLE TILBUDDENE ER LIGE HER

KOM MED I KLUBBEN

Over 1000 mennesker følger med i vores gøren og laden på Facebook.
DU er også velkommen. Husk at slå notifikationer til, når du synes om
os, ellers går du nemt glip af vores freelanceglædelige opdateringer.

Synes godt om os her

FreelanceGruppen      •    Tlf: 3342 8000    •    formanden@freelancegruppen.dk    •    www.freelancegruppen.dk

AFMELD NYHEDSBREV

http://freelancegruppen.dk/Medlemskab/Medlemstilbud/
https://www.facebook.com/FreelanceGruppen/
mailto:formanden@freelancegruppen.dk
http://www.freelancegruppen.dk/
http://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=494359417249435844754443#%23OptOutList%23%23

