
Skriv bedre tekster
Skab god kommunikation på internet, intranet og i 
nyhedsbreve
Styrk din kommunikation med kunder og brugere

Uanset hvad du skriver, så gælder det om at skrive, så din modtager forstår dig. Det skal helst være både let at 
læse, hurtigt at forstå og vigtigst af alt: servicere og supportere modtageren så professionelt som muligt. Sidst, men 
ikke mindst, skal teksten også gerne være korrekt – helt ned til de små tegn.

Deltag på vores 2 dages kursus, og få forbedret dine tekster med en række enkle regler og råd.

Udbytte

• Kendskab til forskellige måder at skrive på

• Forståelse for hvordan du fanger læserens opmærksomhed

• Redskaber til at skrive professionelle tekster

• Træning i klar skriftlig kommunikation

• Indsigt i at gå fra “nørdet” fagsprog til klart læseligt sprog der fanger læseren

Din virksomheds udbytte

• En leder/medarbejder som kan sikre et klart sprog på internet, intranet og i nyhedsbreve.

• En leder/medarbejder som kan anvende forskellige skriveformer afhængig af modtageren.

• En leder/medarbejder som kan servicere og supportere modtageren så professionelt som muligt.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til dig, der skal være med til at sikre effektiv skriftlig kommunikation. Du kan fx arbejde med 
skriftlig kommunikation inden for marketing, HR, salg, administration, sociale medier eller lign.

På kurset arbejder du med:

• Klar og let læselig kommunikation

• Egne eller kollegaers tekster

• Effektiv kommunikation og at finde den rette frekvens

• Aktivt og passivt sprog

• Værktøjer til at skrive klare budskaber



Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/skriv-bedre-tekster/

Praktisk gennemførelse

Alle deltagere får et personligt serviceeftersyn af en tekst, som indsendes inden kursusstart. Under kurset giver 
underviseren feedback på deltagernes tekster.

Undervisningen veksler mellem indlæg fra underviseren og individuelle øvelser med udgangspunkt i egne tekster.

Prisen dækker over

Før kurset:

• Bogen ”Skriv bedre tekster – klart, konkret og korrekt”

• Egen tekst til personlig gennemgang af underviseren

Under kurset:

• 2 heldages undervisningsdage (fysisk tilstedeværelsesundervisning)

• Fuld forplejning i kursustiden

• Kursusmateriale med proces og værktøjer

Efter kurset:

• Kursusbevis

Underviser
Mariann Bach Nielsen

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/skriv-bedre-tekster/


Mariann Bach Nielsen er en særdeles erfaren og kompetent underviser. Hun evner at involvere og engagere alle 
deltagere og er ekspert i at omsætte teoretisk viden til konkrete og brugbare værktøjer for deltagerne.

 

Vidste du...?

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlighedstest

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/


Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 
afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

