KU RS U S

Skriv effektivt
med glæde
- Styrk relationerne til dine modtagere
Kender du det, at du skal skrive en tekst, men mangler de rigtige ord? Eller at du
udsætter dine skriveopgaver i stedet for bare at gå i gang – eller måske er det en af
dine kolleger, som du gerne vil hjælpe frem til at skrive mere eﬀektivt med glæde?

Indhold i kurset

Udbytte

Skriv effektivt med glæde er et kursus,
der får dig til at skrive mere produktivt
– samtidig med at dit sprog og dine
færdige tekster bliver langt mere
levende, præcise og overbevisende til
glæde for dine kolleger, jeres kunder og
interessenter. Det gælder dine oplæg,
salgsbreve, rapporteringer, e-mail,
faglige artikler mv.

• Du lærer at skrive bedre og mere
effektivt
• Du udsætter mindre – og føler mindre
stress og mere glæde ved at skrive
• Du får mere respons på dine tekster,
fordi de er blevet stærkere
• Du skriver tekster, der fænger og
fanger – til glæde for dine kolleger,
jeres kunder/interessenter og dig selv.

På kurset beskæftiger vi os bl.a. med:

Deltagere

• Eﬀektive og glædesfyldte skriveprocesser
• Klar og præcis skriftlig kommunikation
• En konkret værktøjskasse til tekster på
jobbet
• Kunsten at skrive ud fra modtagerens
interesser og behov
• Hvordan skriveroller kan gøre arbejdet
lettere og få dine tekster til at ramme
mere præcist
• Styrkelse af relationer og gennemslagskraft vha. dine tekster

For lederen eller medarbejderen, der
ønsker at skrive mere eﬀektivt med
glæde – og som gerne vil styrke sine
relationer og sin gennemslagskraft vha.
sine tekster.

Varighed
1-2 kursusdage

Læs mere om vores syn på læring på vores hjemmeside og ring eller mail for
tilbud på kursus i jeres organisation.
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