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Præsentationsteknik er én af en serie praktiske, enkle og overskuelige bøger om emner i erhvervslivet med
fokus på strategi, forretningsudvikling og human ressources! Bogen henvender sig til ledere, konsulenter,
undervisere, sælgere eller andre, der ønsker at udvikle deres færdigheder indenfor formidling, undervisning og
præsentation til et professionelt niveau.
Engelsk for begyndere. Kom på kursus i præsentationsteknik og retorik og styrk dine præsentationer og
oplæg. Få en e-mail tilsendt når der sker væsentlige ændringer på denne side. Læs om SUPPLEMENTs
kursus i præsentationsteknik. Kurset giver en række værktøjer til at komme ud over rampen med en større
personlig gennemslagskraft.
Begynder sprogkurser på engelsk - enelektioner eller i grupper. EPO er en kursus- og konsulentvirksomhed,
som træner og udvikler medarbejdere på alle niveauer af organisationen i at kommunikere stærkere og mere.
A-kassen for humanister, scient. Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder er
Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed. Få styr på din præsentationsteknik og lær at lave
præsentationer, der sælger dine budskaber så dine pointer kommer hele vejen ud over rampen. EPO er en
kursus- og konsulentvirksomhed, som træner og udvikler medarbejdere på alle niveauer af organisationen i at
kommunikere stærkere og mere. Engelsk for begyndere. MBK udbyder kurser i kommunikation og tilbyder
skræddersyede kurser for virksomheder og private. Læs om SUPPLEMENTs kursus i præsentationsteknik.

Kom på kursus i præsentationsteknik og retorik og styrk dine præsentationer og oplæg. Se hvilke
kommunikationskurser Supplement udbyder Jemac er et certificeret rekrutteringsbureau, der også arbejder
kreativt med salgstræning, lederudvikling og personlig udvikling samt LinkedIn. Det bliver vi mindet om igen
og igen, når vi møder det modsatte. Se hvilke kommunikationskurser Supplement udbyder Jemac er et
certificeret rekrutteringsbureau, der også arbejder kreativt med salgstræning, lederudvikling og personlig
udvikling samt LinkedIn.
Velkommen til Nøglen til det gode salg Ladegaard Partner leverer de unikke ydelser, som er forbundet med
navnet Ladegaard, og som du måske allerede kender. Det bliver vi mindet om igen og igen, når vi møder det
modsatte.

