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Nye kurser i kalenderen
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Grundlæggende kursus for ikke-fotografer

3-dages kursus i København. D. 14. til 16. maj.

Kurset henvender sig alle mediefolk, som tager – eller som ønsker at
tage billeder til artikler, hjemmesider, brochurer, kampagner og
pressemeddelelser.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER
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Videregående kursus for ikke-fotografer

3-dages kursus. D. 23. til 25. maj i København.

Kurset henvender sig til alle mediefolk, som tager – eller som ønsker at
tage - billeder til artikler, hjemmesider, brochurer, kampagner,
pressemeddelelser.
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Forfatterlounge: Alt der er værd at vide om at udgive bogen selv

Mandag den 14. maj er der igen gang i Forfatterlounge og alle medlemmer af FreelanceGruppen er
velkomne.

Tidligere fagbogsredaktør og forlægger på Informations Forlag og Tiderne Skifter, nu selvstændig og
freelancer, Mette Jokumsen, fortæller og giver tips fra sin e-bog Guide til selvudgivere.
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Kursus i Middelfart: Facebookannoncering

Har du overvejet at lære om Facebookannoncering, men har svært ved at komme i gang? Eller bruger du
boost-knappen, når du vil annoncere? Så er dette kursus for dig, og vi starter ved begyndelsen.

24. maj 2018 kl. 10-16
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Kursus i Fredericia: Copy writing eller Skriv så det virker!

Lyder du som en brugtvognsforhandler, når du skal skrive en sælgende tekst? Brug den fortællende
journalistik og værktøjer fra skønlitteraturen til at skabe indhold, der fænger.

4. juni 2018 kl. 10-16
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Aarhus: Kommunikatørens nye roller / kommunikation 4.0

FÅ LEDIGE PLADSER 28.-29. maj 2018

Allerede nu skal de fleste der arbejder med kommunikation varetage roller som facilitator, indholdskurator,
mødevært, mediator, procesleder og motivator i en virkelighed, hvor kommunikationen er sværere at styre
end før, men hvor der er masser af indhold og viden at hente hos brugerne. Det er nye roller for de fleste.
Kurset ruster deltagerne til disse nye roller gennem teori, refleksion og træning.
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