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Skriv så - den effektive vej til gode tekster
Lær at skrive effektivt og godt på én gang på dette kursus, som ruster dig bedst muligt til den daglige "kamp" på
tastaturet. Få skærpet dit blik for en øget kvalitet, så dine budskaber bliver både troværdige og overbevisende.

Skriv, så dine budskaber huskes
Kvaliteten skal være i top – men hvad skal der til for at skrive godt og effektivt? Det kræver, at du evner at målrette
kommunikationen, så der står præcis det, både du og modtageren har brug for. Kurset tager fat i både din måde at gribe
skriveprocessen an på og kvaliteten i teksterne – så dine læsere ikke bare læser, men også husker dine budskaber.

En meget inspirerende underviser, der var rigtig god til at besvare spørgsmål og give
eksempler undervejs.
Vibeke Juhl, Region Hovedstadens Psykiatri, Vikarcentret
Udbytte
En opdateret værktøjskasse
Et skærpet blik for kvaliteten
Inspiration, viden og værktøjer, så du kommer effektivt fra tanke til overbevisende tekst
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Få ny inspiration til dine tekster
Brug tiden rigtigt
Skriv hurtigere og bedre
Fang dine læsere – brug alle tekstens muligheder
Få budskabet frem hver gang
Skriv troværdigt, så dine tekster overbeviser
Brug sproget klogt, så det både er korrekt og klart

Form
Kurset er en blanding af oplæg med input fra forskning og praktiske øvelser.
Se vores øvrige kurser i skriftlig kommunikation.

Underviser
Anne Katrine er ph.d. i retorik. Hun har over 10 års praktisk erfaring med undervisning, rådgivning og
udviklingsopgaver for bl.a. Novo Nordisk, Novozymes, Danske Bank, SAS og Københavns Kommune. Hun er
desuden forfatter til adskillige bøger. Anne Katrine arbejder både teoretisk og praktisk med mange forskellige
sider af mundtlig og skriftlig kommunikation og har desuden erfaring med mange forskellige målgrupper.
Hendes brændende interesse for emnet afspejler sig i en levende, dynamisk og engageret undervisningsstil,
hvor alle spørgsmål er velkomne.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Vicki Bech Hansen
+45 72202465
vih@teknologisk.dk
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