
HTML version Tekstversion

Bo Sørensen

Paul Murray & Thomas Tolstrup Jeanette Pardorff

Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

FORFATTERLOUNGEFORFATTERLOUNGE

Overvejer du at gå i gang med

lydbøger? Kom til online

Forfatterlounge og Mnd ud af,

om det er noget for dig.

MELD DIG TIL HERMELD DIG TIL HER

3 dages kursus 3 dages kursus ‧ 28.  maj  |  29.  maj  |  3.  juni 28.  maj  |  29.  maj  |  3.  juni

Kom i gang med WordPressKom i gang med WordPress
Du kan nu lære WordPress online, som er verdens mest udbredte

hjemmesideprogram. Gennem 3 dage guider Bolette Obbekær dig

igennem de grundlæggende funktioner.

MELD DIG TIL HERMELD DIG TIL HER

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B4A7544435F4279494159%23%23FacebookLink%23%23
https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B4A7544435F4279494159%23%23FacebookLink%23%23
https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B4A7544435F4279494159%23%23FacebookLink%23%23
https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B4A7544435F4279494159%23%23WebVersion%23%23
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/online-forfatterlounge
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/online-kom-godt-i-gang-med-wordpress


Privatfoto

Per Morten Abrahamsen

Instant WriteYowInstant WriteYow

En enkelt metode kan stoppe

dine skriveblokeringer.

MELD DIG TIL HERMELD DIG TIL HER

Online Onl ine ‧ Halvanden dag Halvanden dag

Fra idé til pitch der sælgerFra idé til pitch der sælger
Hvad er opskriften på det knivskarpe pitch? Hvad fænger og

overbeviser dem, du skal sælge ind til? Tag på pitch-kursus med 

Nana Toft, journalist og underviser, der har levet af sine gode idéer og

sine pitch i 12 år.

FIND KURSET I KALENDERENFIND KURSET I KALENDEREN

Online Onl ine ‧ 4.  og 8.  juni 4.  og 8.  juni

Journalistiske værktøjer for visuelleJournalistiske værktøjer for visuelle
Vinkling – lær at komme til sagen, så alle er med.

Rubrik-værksted – lær at skrive overskrifter, så de fanger

opmærksomheden.

Show it! – lær at skrive konkret, så man kan se det for sig.

MELD DIG TIL HERMELD DIG TIL HER

Online Onl ine ‧ 25.  -  26.  maj 25.  -  26.  maj

Brug LinkedIn mere intensivtBrug LinkedIn mere intensivt
Mange freelancere og selvstændige tænker ikke over, at LinkedIn ikke

alene bruges til at Mnde professionelle, der kan løse opgaver, men

også bruges til at dobbelttjekke en anbefaling af en bestemt

freelancer.

MELD DIG TIL HERMELD DIG TIL HER

https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B4A7544435F4279494159%23%23FacebookLink%23%23
https://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=41465B4A7544435F4279494159%23%23FacebookLink%23%23
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/webinar-instant-writeflow-slut-med-gaa-i-sort
https://journalistforbundet.dk/events?f%5B0%5D=group:7
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/online-journalistiske-vaerktoejer-visuelle-grafikere-og-fotografer-0
https://journalistforbundet.dk/freelancegruppen/event/online-goer-dig-klar-til-bruge-linkedin-mere-intensivt-0
https://www.facebook.com/FreelanceGruppen/
https://360freelanceguide.dk/
https://www.facebook.com/groups/361067040963607/?ref=bookmarks
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