
NYHEDSBREV EFTERÅR 2018

VIL DU HAVE EN KNIVSKARP 
HJERNE TIL NY VIDEN?

_______

- Så bør du vide, at vi uddanner Danmarks bedste indenfor studieteknik 

Flere tusinde begynder uddannelse i september. Måske kender du én eller flere? 
SUPPLEMENT AS har gennem de sidste 25 år haft fornøjelsen af at undervise snart 
100.000 studerende med vores kursus i Studieteknik. Vi har givet de studerende 
værktøjer til, hvordan de effektivt tilegner sig viden, etablerer gode studierutiner 
og får renset ud i dårlige læse- og læringsvaner.  

Livslang Læring 
Livslang læring og uddannelse er tidens mantra, så mange andre kan også få 
glæde af vores teknikker. Måske du via dit arbejde efteruddannes, og sendes på 
kurser? Her vil SUPPLEMENT AS’ bog om Studieteknik også komme dig til gode. Og 
med nyhedsbrevet hér får du den foræret. 
 
Gratis e-bog til dig!  
I september fejrer SUPPLEMENT AS genudgivelse 
af vores e-bog om Studieteknik. Det vil vi gerne 
markere.  Det gør vi ved eksklusivt at give dig 
adgang til bogen kvit og frit. 

Men skynd dig! Det er for en begrænset periode. Og skulle du have lyst, må du 
gerne glæde andre ved at dele linket til bogen er du velkommen til det. Benyt kode 
Efterår25 første gang du logger ind.

Muligheden for at sikre sig adgang til bogen er åben fra i dag og frem til den 1. 
september 2018 (har du først registret dig som læser, har du altid adgang til bogen 
efterfølgende).

Vi giver dig endvidere også muligheden for at blive undervist i indholdet.

SUPPLEMENT AS afholder to åbne kurser i studieteknik, hvor du blandt andet får 
kendskab til værktøjerne og teknikkerne til et effektivt studie for kr. 200 incl. moms 
pr. person:

De bedste hilsner fra
SUPPLEMENT AS

Åbne kurser
___

Præsentationsteknik med personlig gennemslagskraft – Lyngby: 17/9 2018

Effektiv videndeling – sidemandsoplæring – Lyngby: 19/9 2018

Studieteknik (aften) – Århus: 27/9 2018

Kursus i kropssprog og kommunikation – Lyngby: 3/10 2018

Salg er et håndværk, behersk det! – Lyngby: 4/10 2018

Studieteknik (aften) – Lyngby: 9/10 2018

Service med stort S – Lyngby: 5/11 2018

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

Styr på tiden – Lyngby: 12/11 2018

Bliv en bedre underviser – Lyngby: 23-24/1 2019

Åbne økonomi kurser
___

Økonomistyring og budgettering – Lyngby: 18/9 2018

Knæk et regnskab - Lyngby: 19/9 2018

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

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Lyngby: 25-26/9 2018

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus:  27-28/9 2018

Knæk et regnskab - Århus: 1/10 2018

Regnskab for ledere – Århus: den 1-2/10 2018

Økonomi og regnskab for PA’er – Lyngby: 3/10 2018

Projektøkonomi – Lyngby: 24/10 2018

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Lyngby: 21-22/11 2018

Knæk et regnskab - Lyngby: 26/11 2018

Regnskab for ledere – Lyngby: 26-27/11 2018

Aarhus: Den 27. september 2018, kl. 17-19

Lyngby: Den 9. oktober 2018, kl. 17- 19
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