
HTML version Tekstversion

Privatfoto

Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Lev bogdrømmen udLev bogdrømmen ud

Kom nærmere en bogudgivelse med en blanding af

oplæg og praktiske øvelser. 

Underviserne er Anna Bridgwater og Kirsten Weiss

Tilmeld dig kurset  Bogdrømme i  KøbenhavnTi lmeld dig kurset  Bogdrømme i  København

HeldagskursusHeldagskursus

Instant WriteFowInstant WriteFow

Enhver, der har prøvet at skrive, har også prøvet at gå i stå. På dette

kursus lærer du metoden Instant WriteFow, et enkelt og

tidsbesparende værktøj, du kan trække frem, hver gang du mister

overblikket

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41475D4A794644584772494059%23%2523FacebookLink%2523%2523
https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41475D4A794644584772494059%23%2523WebVersion%2523%2523
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/gor-bogdrom-til-virkelighed-1


Lorem ipsum

Ti lmeld dig Instant WorkFow i  KøbenhavnTi lmeld dig Instant WorkFow i  København

HalvdagskursusHalvdagskursus

Få styr på pengeneFå styr på pengene

Praktisk indføring i valg af selskabsform, afregning af moms og alt

det andet, der hører til regnskab og bogføring for freelancere og

selvstændige

Tilmeld dig regnskabskurset  i  AarhusTi lmeld dig regnskabskurset  i  Aarhus

Ti lmeld dig regnskabskurset  i  KøbenhavnTi lmeld dig regnskabskurset  i  København

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41475D4A794644584772494059%23%2523FacebookLink%2523%2523
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/instant-writeflow-slut-med-ga-i-sort
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/styr-pa-pengene
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/styr-pa-pengene-0


Per Morten Abrahamsen

Hvad er du værd?Hvad er du værd?

Få redskaber til at prissætte dit arbejde og holde fast i,

hvad du er værd. Dette forhandlingskursus er primært

til dig, som ny freelancer eller selvstændig

Tilmeld dig forhandl ingskurset  herTi lmeld dig forhandl ingskurset  her

To-dages-kursusTo-dages-kursus

Gør dine billeder klar til brugGør dine billeder klar til brug

Sig farvel til mørke og kedelige Fade leverpostejfarver og goddag til

billeder med rene farver, klar kontrast og korrekt belysning med dette

kursus i billedbehandling og grundlæggende photoshop

Tilmeld dig Photoshopkurset  i  AarhusTi lmeld dig Photoshopkurset  i  Aarhus

Ti lmeld dig Photoshopkurset  i  KøbenhavnTi lmeld dig Photoshopkurset  i  København

HeldagskursusHeldagskursus

Freelancer, Rnd din nicheFreelancer, Rnd din niche

Er du også endt et sted, hvor du bruger en stor del af arbejdsdagen

på noget andet end det, som interesserer dig mest? Dette kursus

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41475D4A794644584772494059%23%2523FacebookLink%2523%2523
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/sadan-forhandler-og-prissaetter-du-dit-vaerd
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/gor-dine-billeder-klar-til-tryk-og-til-nettet
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/gor-dine-billeder-klar-til-tryk-og-til-nettet-0
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Kontakt forperson for Freelancegruppen, Sus Falch, på forpersonen@freelancegruppen.dk

klæder dig på til at tage springet fra allround- til nichejournalist

Ti lmeld dig kurset  "Find din niche"  herTi lmeld dig kurset  "Find din niche"  her

mailto:webredaktion@freelancegruppen.dk
https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41475D4A794644584772494059%23%2523OptOutList%2523%2523
mailto:formanden@freelancegruppen.dk
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/freelancer-find-din-niche
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https://360freelanceguide.dk/
https://www.facebook.com/groups/361067040963607/

