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Plot kursusdage i kalenderen

Start blødt ud efter ferien med at plotte nogle kursusdage i kalenderen i sensommeren og efteråret. Få ny
viden og inspiration og mød dine freelancekollegaer. Vi glæder os til at byde dig velkommen!
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Effektiv freelancer med overskud

Kursus i København 24. aug. og Aarhus 2. okt.

Workshoppen ”Effektiv freelancer med overskud” vil lære dig at arbejde
MED din hjerne i stedet for MOD din hjerne, så du mere effektivt kan
jonglere mellem artikler, oplæg, bogskrivning, interviews, new bizz-
møder, mails, arbejdsmøder, planer og forretningsudvikling - og stadig
have masser af frihed.

Meld dig til her

Privatfoto

Sådan lykkes du som forælder og freelancer

Kursus i København 30. aug.

Inspiration fra morgenstunden: Som freelancer har du mere fleksibilitet
og frihed end i et fast job, hvilket gør det nemmere at få hverdagen
med børn til at hænge sammen. Men udfordringen i at hive stabil
månedsløn hjem kan tage modet fra mange og sætte en stopper for
glæden. 
I dette foredrag får du inspiration og konkrete råd til at lykkes som
freelancer og forælder.

Meld dig til her
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Crowdfunding

Kursus i Aarhus 4. sept. 

Det smarte ved crowdfunding er, at du kan få testet din idé og dækket
alle udgifter, før du kaster alle dine sparepenge i et nyt produkt. Netop
derfor er det også blevet en de mest populære måder at lancere
produkter på. Især for små virksomheder, der ikke har en stor investor i
ryggen.

Meld dig til her

Forfatterlounge: Sådan starter du dit eget
oversætterforlag

Kursus i København 6. sept.

Er du nysgerrig på udenlandsk skønlitteratur, sprog, oversættelse og
forlagsliv? Så kom og bliv inspireret til sæsonens første
Forfatterlounge, hvor vi sammen med Liv Camilla Skjødt sætter spot på
oversætterforlag.

Meld dig til her
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Sådan passer du virksomhedssider på
LinkedIn

Kursus i København 12. sept. og Aarhus 8. okt.

Dette kursus er for freelancejournalister og
kommunikationskonsulenter, der ønsker at tilbyde pasning af en
virksomhedsside som ydelse. Kurset er praksisorienteret og indeholder
tillige salgsargumentation, som freelanceren kan bruge over for mulige
kunder.

Meld dig til her

Privatfoto

Kalashnikov din karriere – kast dig over
ideer med mange skud i

Kursus i København 20. sept. og Aarhus 24. sept.

Lær at idéudvikle til flere medier, platforme og opgaver, så du får mere
ud af dit engagement.

Meld dig til her
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