
NYHEDSBREV FORÅRET 2018

25 ÅRS JUBILÆUM FEJRES MED 
MANGE NYE ÅBNE KURSER

OG 25% RABAT
_______

Vi er stolte over at kunne fejre 25 år jubilæum!

Gennem 25 år har SUPPLEMENT AS formået at skabe sig en position som seriøs 
kursusudbyder i et marked med mange skiftende aktører. Det skyldes især, at vi 
har nogle af landets bedste undervisere med på holdet. 

SUPPLEMENT AS har i dag mere fart på end nogensinde. Med kurser inden for 
kommunikation, personlig- og organisationsudvikling, økonomi samt studie- og 
eksamensteknik. Vi er stolte af, at kunder og kursister igen og igen fortæller, at de 
hos SUPPLEMENT AS får en formidabel undervisning – præsenteret med humor! 
Med over 500 gennemførte kurser om året, er der nok noget om snakken.

I 1993 etablerede H. P. Hansen kursusvirksomheden SUPPLEMENT AS med 
formålet at bidrage til udviklingen af de menneskelige ressourcer i private og of-
fentlige virksomheder. Et naturligt generationsskifte har fundet sted, og virksom-
heden ejes og ledes i dag af Line Sander og Mads Lønnerup. Begge har arbejdet i 
virksomheden i mange år.

I anledning af vores 25 års jubilæum tilbyder vi 25% på alle åbne kurser i 2018
Vi udvider samtidig vores åbne kursuskatalog med en række af vores mest efter-
spurte firmakurser, her blandt ”Styr på tiden”, ”At lære og at huske”, ”Mere arbejds-
glæde”, ”Effektiv videndeling – sidemandsoplæring”. Også SUPPLEMENT klassikere 
som ”Knæk et regnskab”, ”Bogholderi for begyndere- og opfriskning” og ”Bliv en 
bedre underviser” vil fortsat være at finde i vores kursuskatalog.

De bedste hilsner

Åbne kurser
___

Effektiv videndeling – sidemandsoplæring – Lyngby: 5/4 2018

Kursus i kropssprog – Lyngby: 24/5 2018

Præsentationsteknik med personlig gennemslagskraft – Lyngby: 29/5 2018

Mere arbejdsglæde, Tak! – Århus: 7/6 2018

Bliv en bedre underviser – Lyngby: 11-12/6 2018

Mere arbejdsglæde, Tak! – Lyngby: 14/6 2018

Kursus i kropssprog – Lyngby: 23/8 2018

Præsentationsteknik med personlig gennemslagskraft – Lyngby: 28/8 2018

Effektiv videndeling – sidemandsoplæring – Lyngby: 19/9 2018

Service med stort S – Lyngby: 8/10 2018

Styr på tiden – Lyngby: 14/11 2018

Mere arbejdsglæde, Tak! – Lyngby: 22/10 2018

Åbne økonomi kurser
___

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus:  5-6/4 2018

Knæk et regnskab - Århus: 18/4 2018

Regnskab for ledere – Århus: den 18-19/4 2018

Økonomistyring og budgettering – Lyngby: 24/4 2018

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Lyngby: 2-3/5 2018

Projektøkonomi – Lyngby: 16/5 2018

Knæk et regnskab - Lyngby: 12/6 2018

Regnskab for ledere – Lyngby: 12-13/6 2018

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Lyngby:  20-21/8 2018

Knæk et regnskab - Århus: 22/8 2018

Regnskab for ledere – Århus: den 22-23/8 2018

Knæk et regnskab - Lyngby: 19/9 2018

Regnskab for ledere – Lyngby: 19-20/9 2018

http://www.supplement.dk/kurser/effektiv-videndeling-sidemandsoplaering-i-praksis/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/kursus-i-kropsprog-nonverbal-kommunikation-fra-supplement/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/praesentationsteknik-med-personlig-gennemslagskraft/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/arbejdsglaede-er-et-valg/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/laer-fra-dig-saa-det-virker/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/arbejdsglaede-er-et-valg/?type=open
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http://www.supplement.dk/kurser/praesentationsteknik-med-personlig-gennemslagskraft/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/effektiv-videndeling-sidemandsoplaering-i-praksis/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/service-med-stort-s/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/styr-paa-tiden/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/arbejdsglaede-er-et-valg/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/bogholderi-for-begyndere-og-opfriskning/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/knaek-et-regnskab/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/regnskab-for-ledere/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/oekonomistyring-og-budgettering/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/bogholderi-for-begyndere-og-opfriskning/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/projektoekonomi/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/knaek-et-regnskab/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/regnskab-for-ledere/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/bogholderi-for-begyndere-og-opfriskning/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/knaek-et-regnskab/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/regnskab-for-ledere/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/knaek-et-regnskab/?type=open
http://www.supplement.dk/kurser/regnskab-for-ledere/?type=open

