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Bo Sørensen

Birthe Vembye og Katrine Nadia Jørgensen (collage)

Læs de seneste nyheder fra DJ Læs nyhedsbrev i en browser

Styrk din forretning
Vi forsætter med at arrangere kurser og arrangementer,
der har fokus på vores forretning. Både med værktøjer

til en mere effektiv hverdag, være mere synlig på de
sociale medier og måske først og fremmest forhandle

os til gode aftaler med vores kunder.
 

Husk, at du kan få din rejse refunderet, hvis du rejser på tværs af landet.
 Er kurset fuldt besat, så skriv dig endelig på venteliste. Der er stor mulighed for

at komme med. Samtidig giver det os som arrangører en fornemmelse af, hvor
populært kurset er, så der måske er mulighed for at lave det samme kursus

igen.
 Og husk, at alle kurser er gratis men med no-show-fee 

 



Privatfoto

Kom i gang med nyhedbreve på
LinkedIn

København, 30. november kl 11-14 (bemærk tidspunkt)
(Aarhus i januar 2023)

LinkedIns mulighed for at udsende nyhedsbreve til
abonnenter på platformen kan være oplagt for den
specialiserede freelancer.
Undervisere: Abelone Glahn og Malene Grouleff

TILMELD DIG KURSET I KØBENHAVN HER

Sådan får du penge til dit projekt

København, 20. februar 2023 kl. 10-16
Aarhus, 27. februar 2023 kl. 11-17

Har du prøvet at droppe et stærkt journalistisk projekt,
fordi du ikke kunne �nansiere det? Så er du ikke alene.
Men det kan lade sig gøre at skaffe midler hos fonde.
Thomas Aue Sobol vil guide dig i, hvad den gode
ansøgning skal kunne.

TILMELD DIG KURSET I KØBENHAVN HER

https://arrangementer.mitdj.dk/event/sessions?id=Kom_i_gang_med_nyhedsbreve_p_LinkedIn3123415827
https://arrangementer.mitdj.dk/event/sessions?id=Sdan_fr_du_penge_til_dit_projekt3440055765


Udgiver:
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Afmeld:
Ønsker du ikke at
modtage nyhedsbrevet
længere, kan du afmelde
her

TILMELD DIG KURSET I AARHUS HER

Alle arrangementer i november

8. november 10-13 i Aarhus

Bliv stærkere til pressearbejdet
En formiddag for dig, der gerne vil have �ere - og bedre - presse-opgaver i freelance ordrebogen.

9. november 9-10 online på Zoom

Styrk dine udsagn
Alt for mange skriver svage udsagnsled – selv om det er her, udsagnet får sin styrke. Uanset om du
beskriver, argumenterer eller fortæller, så ligger styrken her.

14. november 10-13 i Aarhus

LinkedIns blog – brug længere artikler til at skærpe din
synlighed effektivt.
En ofte overset mulighed for at markere sig som kyndig på sit felt er LinkedIns publiceringsfunktion,
der kaldes artikler, men som kursusleder Abelone Glahn kalder blog. At skrive længere indlæg frem
for de korte statusopdateringer betyder ikke…

21. november 10-16 i København (venteliste)

Effektiv freelancer med overskud
Workshoppen lærer dig at planlægge din arbejdsuge, så du får styr på din tid og overskud i
hverdagen – du lærer at arbejde MED din hjerne.

22. november 10-13 i Aarhus

Sådan forhandler og (pris)sætter du dit værd!
Sådan prissætter du dit arbejde. Sådan forhandler du. Og sådan holder du fast i, hvad du er værd. 12
bud om at forhandle - primært for dig som ny freelancer/selvstændig.

25. november 10-16 i Aarhus

Succes med Instagram i 2022
Camilla Stemann vil opdatere dig på de allernyeste nyheder, trends og tendenser og gøre dig klar til
en effektivt indsats på Instagram.

30. november 11-14 i København

Kom i gang med nyhedsbreve på LinkedIn
LinkedIns mulighed for at udsende nyhedsbreve til abonnenter på platformen kan være oplagt for en
freelancer med et speciale at tage i brug.
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