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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Kære medlem af FreelanceGruppen
Først og fremmest at tak for, at du er medlem af vores freelancefaglige fællesskab. Du gør en vigtig forskel.
Har du meldt dig ind i løbet af året, siger vi et særligt tak for, at du kom til. Du, der er mødt op til seminar,
kurser og andre arrangementer, takker vi for den fine opbakning, vi har fået. Den skærper lysten til at blive
ved. Og til dig, der har givet os idéer, kritik, ris og ros, siger vi mange tak for engagementet.
Vi glæder os til endnu et år med freelancefagligt fællesskab og til sammen med jer at fortsætte kampen med
at sikre ordentlige forhold til de kompetente, kvalitetsbevidste og entreprenante freelancere, som
FreelanceGruppens medlemmer repræsenterer.
Bestyrelsen ønsker her med alle medlemmer en smuk jul og et vellykket 2018.

Halvdags-kursus i København:
Skriv SEO-tekster til travle læsere
Kan du både søgemaskineoptimere, skrive godt og strukturere en
tekst, så den passer til læsere med utålmodige læsevaner, digitale
hjerner og skærme i mange størrelser?
Alle, der skriver digitale tekster kan få glæde af søgemaskineoptimering. Flere af SEO-teknikkerne kan gøre digitalt indhold
betydeligt bedre - også når det ikke er vigtigt at ryge til tops på Google.
Kurset giver dig viden, der skubber til rustne skrivevaner og
traditionelle meninger om artikler og blogindlæg.
Underviser Lisbeth Scharling
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LÆS MERE...

Nyheder fra FreelanceFestival 2018:
Endnu mere indhold og flere deltagere
FreelanceFestival 2018 byder på samvær, foredrag, individuel sparring,
fredagsbar, forretningsudvikling, erfaringsudveksling, forfattertilbud,
workshops og fællessang.

Sæt kryds i kalenderen 23. til 25. februar 2018.
HOLD DIG OPDATERET HER

2016: Taxamand underholdt...
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Freelancer - vil du spare tid og penge?
Kom til oplæg om kundeaftaler DJ’s juridiske konsulenter Roshan Beier
og Birgitte Dreyer gennemgår de væsentligste punkter, som bør være
reguleret i en aftale med en kunde. Der vil blive gennemgået eksempler
baseret på tidligere sager, og deltagerne vil blive inddraget i form af
åben diskussion i plenum.
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MELD DIG TIL DETTE VIGTIGE ARRANGEMENT NU

SÆRLIGT TIL NYE FREELANCERE:
BIZ Forretningsstart
Drømmer du om at være din egen chef? Så søg optagelse på BIZ
Forretningsstart for selvstændige/freelancere og bliv klædt på til at
være din egen forretning
LÆS MERE OG MELD DIG TIL LIGE HER
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