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Interview til videoInterview til video
Spørg bedre, når du interviewer
til video - Tag på dette kursus
med journalist Kurt Strand og
bliv skarp på at stille de rigtige
spørgsmål så du får de rigtige

svar med hjem.

Kbh. d. 11. november

FÅ EN PLADS HERFÅ EN PLADS HER

Billeder med mobilenBilleder med mobilen
Lær, hvordan du skaber dynamiske portrætbilleder, der

brænder igennem.

På dette heldagskursus lærer du at skabe både et
klassisk og et mere kreativt portrætbillede - med et
koncentreret fokus på både personen og historien.

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41475D41704340594274484B59%23%2523FacebookLink%2523%2523
https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41475D41704340594274484B59%23%2523FacebookLink%2523%2523
https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41475D41704340594274484B59%23%2523WebVersion%2523%2523
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/interviewteknik-til-video-med-kurt-strand-1


Bo Sørensen
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Hands on SEO-workshop forHands on SEO-workshop for
nybegynderenybegyndere

Hvad sker der, når du googler det, du tilbyder som
freelancer eller selvstændig? 

Dukker dine ydelser op på første side i
søgeresultaterne – eller er din hjemmeside blot endnu

"et godt gemt lig" på Google?

Så lær SEO og få liv og \ere kunder på Google.
Heldagskursus i København, der strækker sig over to

dage: d. 29. okt og 12. nov.

MELD DIG TIL HERMELD DIG TIL HER
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Få penge til dit drømmeprojekt
Har du et journalistisk projekt, som du drømmer om at lave, men som

koster kræfter og penge? Har du svært ved at cnde ud af, hvor
midlerne skal komme fra? Virker legatjunglen uoverskuelig? Så er

dette kursus noget for dig.

Heldagskursus i København og Aarhus.
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