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Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Styr på pengeneStyr på pengene

Få styr på dine fradrag og din skat. Der er stadig ledige
pladser på kurser i regnskab og bogføring for
freelancere og selvstændige i Aarhus den 27.
november og København den 20. november

TILMELD dig kurset  i  AARHUSTILMELD dig kurset  i  AARHUS

TILMELD dig kurset  i  KØBENHAVNTILMELD dig kurset  i  KØBENHAVN

Forfatterlounge om e-bogenForfatterlounge om e-bogen
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Normann Sloth

Er du klar over, at du kan booste din forretning ved at
kaste dig over e-bøger?

"Den digitale fagbog kan sælge din viden og skabe
ekspertstatus. De kan sælges på minutter fra dit
website kvit og frit," siger underviser Lisbeth Scharling,
der er tidligere journalist på Århus Stiftstidende og
Jyllands-Posten.

TILMELD dig forfatter lounge HERTILMELD dig forfatter lounge HER

"Strategisk kommunikation i en
ustyrlig tid"

Sådan lyder titlen på Karin Sloths nye bog. Den 3. december giver
hun redskaber til, hvordan dine kommunikationskompetencer kan

komme højere op i værdikæden hos kunderne 
TILMELD dig kurset i  København HERTILMELD dig kurset i  København HER

Heldagskursus Heldagskursus ‧ København København

Fra idé til pitch, der sælgerFra idé til pitch, der sælger
Det perfekte pitch er en svær disciplin. Og det er forskelligt, hvad der
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vil overbevise beslutningstagerne. Vil du have indsigt i do's and
dont's? Vil du have forståelse for de guidelines og argumenter, der
virker?

TILMELD dig kurset  HERTILMELD dig kurset  HER

Heldagskursus Heldagskursus ‧ København København

Skriv tæt på dig selvSkriv tæt på dig selv
Drømmer du om at $nde din egen stemme og dele mere af sig selv i
dine tekster? Længes du efter at springe ud som klummeskriver eller
blogger? Så er dette kursus noget for dig.

TILMELD dig kurset  HERTILMELD dig kurset  HER
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