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SEPTEMBER 2010 SUPPLEMENT AS

NYHEDSBREV

”Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom!”

Kom og hør hvad en ”surstråler” er, og hvad ”svedsken på disken” egentlig bety-
der.  Mere end 5.000 har allerede hørt Freddy Meyers underholdende og inspir-
erende foredrag, der på meget humoristisk vis fokuserer på arbejdsglæde og 
arbejdsmiljø.

Foredraget ”Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom!”er én af vores aller-
største succeser. Du har nu mulighed for at opleve Freddy Meyer den 1. 
december 2010, kl. 17-19 på Hotel Scandic Eremitage. Det koster DKK 200 at 
deltage i arrangementet.

ÅBNE

KURSER

MØDER & MØDETERROR

Livet er for kort til lange indholdsløse møder, 
endeløse diskussioner, hvor de samme 
personer, tager ordet igen og igen - og siger 
noget helt forudsigeligt. Med andre ord, vi 
møder os ihjel!

Problemet er, at vi holder møder på samme 
måde som for 30 år siden. Møderne er der 
ikke blevet færre af og en væsentlig del af 
mødetiden opleves som spild. 4 ud af 10 går 
sjældent fra møderne med en positiv oplevelse. 

SUPPLEMENT AS har udviklet to kurser om møder og mødeledelse.

”Mødeterror – og 10 tips til at undgå det”
for hele grupper for eksempel skolebestyrelser, teammøder,
uge møder og interne møder af enhver art.
Læs mere om kurset her

”Møder der rykker”
fra endeløse drøftelser til resultater og energi – test og
træning af mødefacilitering.
Læs mere om kurset her

http://www.supplement.dk/aabne-kurser/moeder-der-rykker.aspx
http://www.supplement.dk/kursusudbud/arbejdsmiljoe-og-stresshaandtering/moedeterror.aspx
http://www.supplement.dk/aabne-kurser/moeder-der-rykker.aspx
http://www.supplement.dk/aabne-kurser/aften-arrangement-gaa-gladere-hjem-fra-arbejde-end-da-du-kom!.aspx
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http://www.supplement.dk/aabne-kurser/styr-paa-tiden.aspx
http://www.supplement.dk/aabne-kurser/moeder-der-rykker.aspx
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http://www.supplement.dk/aabne-kurser/oekonomistyring-og-budgettering.aspx
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