
  

2009 har været endnu et spændende og udfordrende år. Vi
vil gerne takke kunder og samarbejdspartnere - og glæder
os til et fortsat godt og inspirende samarbejde i 2010. Men 
inden året slutter inviterer vi til endnu et gratis
inspirationskursus. 

GRATIS INSPRATIONSKURSUS - for dig og en kollega/ven: 

 

STYRK DIN HUKOMMELSE!

 

 

 

 

 

 

Jeg har lige glemt… 
- hvad det var han hed 
- hvordan man lige bruger en SWOT-analyse 
- hvordan man beregner egenkapitalen i en virksomhed 
- hvad det er musklerne i låret hedder 

Kender du det, når hukommelsen tilsyneladende ikke vil sammenarbejde med
resten af hjerne. Desværre følger der jo ikke en brugsvejledning med din hjerne,
men der eksisterer til gengæld en lang række teknikker. En god hukommelse
forudsætter en god koncentration. Kom til inspirationskursus og få indblik en række
effektive værktøjer, der kan styrke både din koncentration og din hukommelse.

Mød Line Sander og H.P. Hansen fra SUPPLEMENT AS, der på levende vis giver dig
træning i en række effektive værktøjer til at styrke din hukommelse. 

Lyngby den 25. november 2009, kl. 17.30 – 20.00
(tilmeldingsfrist den 20/11-2009) 

Århus den 21. januar 2010 2009, kl. 17.30 – 20.00
(tilmeldingsfrist den 18/1-2010) 

Aalborg den 27. januar 2010 2009, kl. 17.30 – 20.00 
(tilmeldingsfrist den 22/1-2010) 

For gratis inspirationskurser gælder, at du er velkommen til at tage en ven eller
kollega med – altså max. 2 personer fra hver virksomhed. Vi mailer dig en
bekræftelse på arrangementet.

Hos SUPPLEMENT AS har vi i en lang årrække netop beskæftiget os med kurser om
hukommelsen og effektiv indlæring. I det hele taget har undervisningsteknikker og
kommunikation altid spillet en central rolle hos os, da vi er af den opfattelse at det 
er med til at skabe udvikling for mennesker, organisationer og virksomheder. Læs
mere om aktuelle kurser her.

 

  

"At lære og at huske"
København: 3. dec. 2009

Mere om kurset - tryk her

 

"Kom ud over rampen -
præsentationsteknik" 

København: 17. marts. 2010

Mere om kurset - tryk her

 

"Multikulturel 
kommunikation"

København: 2. feb. 2010

Mere om kurset - tryk her

 

"Læringsstile"
København: 6. april 2010

Mere om kurset - tryk her

 

"Knæk et regnskab"
København: 23. feb. 2010
Århus: 19. marts. 2010

Mere om kurset - tryk her

 

"Økonomistyring og
budgettering"

København: 17. nov. 2009 og
13. april 2010

Mere om kurset - tryk her

 

"Bogholderi for begyndere - 
og opfriskning"

København: 9.-10. marts 2010
Århus: 10.-11. maj 2010
Mere om kurset - tryk her

 SUPPLEMENT AS

 

 Venlig hilsen SUPPLEMENT AS


