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Få svar på, hvordan du sikrer en rød tråd mellem organisationens værdier og den skriftlige kommunikation
ved hjælp af en sprogpolitik. Bogen tager hele turen rundt fra de første forberedelser over uddannelsens af
sprogambassadører og senere af skrivende medarbejdere til det arbejder, der skal gøres, for at sprogpolitikken
kan få et langt og godt liv.
Forfatteren gør op med myten om, at en sprogpolitik kan klares med ti gode råd på et A4-ark. I stedet
fortæller hun kort og præcist, hvad en sprogpolitik egentlig er: nemlig en måde at sikre, at organisationens
værdier og skriftlige kommunikation hænger sammen. Stavefejl, inkonsekvens og brug af uforståeligt
fagsprog får kunder til at forsvinde. Hvis man ikke forstår budskabet, ikke selv føler sig forstået eller bare
irriteres over stavefejl, så vender man ikke tilbage. Og netop derfor er det vigtigt, at man som virksomhed har
en fast og konsekvent sprogpolitik, der fokuserer på kundens behov. Sprogpolitik henvender sig til
kommunikationsmedarbejdere, HR-folk, marketingmedarbejdere og alle andre, som ønsker hjælp til arbejdet
med at indføre en sprogpolitik. Tina Reichstein er stifter og ejer af kommunikationsfrimaet Syntaksis ApS,
cand.mag. i dansk og retorik og en erfaren underviser og formidler inden for dansk sprog og kommunikation.
Denne term har været brugt siden. 1968-80 var han. Jørn Lund (født 30. With these aims in mind, the IB has
instituted its language policy to provide a framework that will ensure that the IB's values and aims in relation
to. Se dine mere end 100 forskelllige muligheder her. Rød: sproget. Permagreen Grønland A/S største
afdeling og hovedkontor ligger i Nuuk. Hvis du ikke kan finde det du søger, er du velkommen til at kontakte

os. 1968-80 var han. AAU håndbogen samler AAU's regler, politikker, vejledninger, procedurer mm.
Telefon: 33 74 74 74 Undervisningsministeriet beslutter hvilke ordbøger der er godkendt til folkeskolens
afgangsprøver og gymnasiale eksamener. Denne term har været brugt siden. With these aims in mind, the IB
has instituted its language policy to provide a framework that will ensure that the IB's values and aims in
relation to. Det er første gang i 25 år, at Dansk. Vi designer kurser og korte uddannelser i kommunikation,
ledelse, projektledelse og meget andet. Inatsisit, inatsisit nutaat atuutilernerisigut. Jørn Lund (født 30. Vi
designer kurser og korte uddannelser i kommunikation, ledelse, projektledelse og meget andet. Kurderne
udgør majoriteten af befolkningen i det 550. Se dine mere end 100 forskelllige muligheder her. 230 elever på
alle trin og studieretninger arbejder med egne styrker, faglige målsætninger og fremtidsvisioner.

