NYHEDSBREV EFTERÅRET 2021

Byens bedste digitale motionscenter
for ittige hjerner!
_____

Vi går i luften med en ny og innovativ
studieteknisk træningsplatform – er du
klar til at motionere din hjerne?

“Tell me and I forget,
teach me and I may remember,
involve me and I learn”

I over 20 år har vi undervist tusinder af
studerende rundt om på landets
akademier og universiteter i
studieteknik.

Benjamin Franklin.

Og med stor fornøjelse har vi igen og igen hørt de studerende fortælle at de på
kurserne får brugbare værktøjer og gode tricks til at læse hurtigere, huske bedre, tage
gode noter og skærpe deres koncentration. Men hvis læring skal overleve rejsen fra
kursuslokalet til hverdagen på studiet, er det vigtigt at de nye værktøjer bliver trænet.
Derfor er vi stolte af at kunne slå dørene op til et digitalt træningscenter, hvor
studerende kan få testet de mange forskellige teknikker og dygtiggøre sig i alt fra
læseteknik til notatteknik.
Tag et smugkig her

Vi tilbyder en gratis adgang til dette nyskabende og lækre digitale træningscenter til
abonnenter af vores nyhedsbrev, så hvis din hjerne trænger til motion og du har lyst
til at blive skarpere så anmod om en kode her: platform.supplement.dk – og selv
om du måske ikke er studerende, kan du med garanti høste nogle gode værktøjer og
få noget e ektiv hjernetræning som kan give dig et dagligt forspring.
De bedste hilsner og god fornøjelse
SUPPLEMENT AS

ÅBNE KURSER
_____
Styr på tiden – København: Den 17/1 2022
Sidemandsoplæring – e ektiv videndeling – København: Den 24/1 2022
Stress i arbejdslivet – København: 27/1 2022
Bliv en bedre underviser – København: Den 31/1-1/2 2022
Præsentationsteknik med personlig gennemslagskraft – København: Den 31/11/2 2022

ÅBNE ØKONOMI KURSER
_____
Bogholderi for begyndere – og opfriskning – Århus: Den 10-11/10 2021 Flere datoer i 2022
Økonomistyring og budgettering – København: Den 15/11 2021
Bogholderi for begyndere – og opfriskning – København: Den 18-19/11 2021 Flere datoer i
2022
Knæk et regnskab – Århus: Den 30/11 2021 Flere datoer i 2022
Knæk et regnskab – København: Den 6/12 2021 Flere datoer i 2022
Regnskab for ledere – København: Den 6-7/12 2021 Flere datoer i 2022
Projektøkonomi – København: den 20/1 2022

Supplement AS
Søgårdsvej 34, 2820 Gentofte.
Tel. +45 3990 2688, Mail: info@supplement.dk
Du modtager denne mail, da du ved en lejlighed har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.
Du kan afmelde dig herunder.
Unsubscribe

