
Webinar – Gode onlinemøder (1 time) - MBK A/S

Oplever du også, at alt for mange onlinemøder er ufokuserede, uinspirerende og uproduktive? 

På webinaret får du inspiration og enkle greb, du kan bruge til at gøre dine onlinemøder bedre
og mere effektive, så du og dine kolleger får mest muligt ud af dem.

Deltagere:

Webinaret ”Gode onlinemøder” er for alle, der gerne vil blive bedre til at holde og lede
onlinemøder.

Udbytte:

Webinaret giver dig tips og værktøjer, du kan bruge til at:

Inddrage og engagere dine mødedeltagere - og få produceret mere undervejs
Facilitere dine møder mere – i stedet for bare at være ordstyrer
Strukturere dine møder mere og bedre og dermed gøre dem mere effektive

Indhold:

Kursusindholdet på webinaret "Gode onlinemøder”:

Hvad skal der til for at gøre et onlinemøde effektivt og engagerende?
Hvordan får man alle deltagerne til at bidrage?
Hvordan kan man holde retningen og sørge for at nå i mål?

Form:

Webinaret foregår live – men online. Du logger dig på webinaret og lytter til præsentationen.
Men undervejs skal du forvente aktiv deltagelse, du kan stille spørgsmål og du skal lave små
øvelser undervejs. På webinaret vil der være fokus på, at du samler de værktøjer op, der passer
til dig.
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Pris og praktisk

Pris:
1.500 kr. ekskl. moms pr. person.

Datoer:
Se kursusdatoerne i boksen til højre.

Sted:
Online webinar via Zoom – det eneste det kræver er en computer og internetforbindelse.

Varighed: 
1 times varighed

Tilmeldingsvilkår:
Betaling for kurset skal ske straks efter modtagelse af fakturaen som fremsendes når vi har
registreret din tilmelding.

Ved afmelding kan en kollega overtage pladsen uden yderligere omkostninger eller du kan selv
deltage for halv pris ved et senere kursus.

Kontakt os i dag - Tlf. +45 3543 4474 - mail@mbk.dk

Fra https://www.mbk.dk/kursus/webinar-gode-onlinemoeder/
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