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VIDEN ER NOGET VI DELER – 
IKKE MINDST I KRISETIDER
Mange af vores kunder står – qua den aktuelle 
verdensomspændende krise – i en situation, hvor det ikke er mu-
ligt for dem at dele den viden med deres medarbejdere, kunder 
og samarbejdspartnere, som de havde planlagt i form af fysiske 
konferencer, events og messer. 

FÅ NY VIDEN OG VÆRKTØJER PÅ DISTANCEN

I YOUANDX vil vi med dette katalog og en variation af forskellige 
live Master Classes invitere dig og dine kolleger til at fortsætte 
jeres læringsrejse online og give jer mulighed for at opdatere 
jeres kompetencer uagtet den nuværende krise.

For vores mission i YOUANDX er i dag og har altid været, at viden 
er noget, vi deler. Det fortsætter vi med at være katalysator for i 
denne ’nye’ virkelighed, som vi pt. befinder os i. En virkelig, hvor 
de fleste af os, er ’sammen’ på distancen, hvor distanceledelse 
og virtuelt samarbejde pludselig bliver endnu mere aktuelt, og 
hvor begreber som teamwork, salgsmøder og kollegialt samvær 
bliver sat ind i en helt ny online kontekst.

Vores ultimative mål er, at vi kan dække alle kunders 
vidensbehov. Og derfor er indholdet i dette katalog blot et udpluk 
af de produkter, vi 
tilbyder online. Vi sidder klar ved telefonen på 70 200 449 for at 
hjælpe dig, der har et videns- og kursusbehov, som ikke er 
dækket i dette 
katalog. 

Vi ønsker alle en rigtig god online lærings- og vidensrejse. 

Maybritt Toft Bisp, Co-Founder / CEO
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DISTANCEARBEJDE
& SUND 
EFFEKTIVITET

SÅDAN LEDER DU
DIT TEAM MED NÆRHED 
PÅ DISTANCEN

ANNE BIRGITTE 
LINDHOLM

Hør, hvad du især skal være opmærk-
som på, når du leder dine medarbejde-
re på distancen – og lær hvilke ’spille-
regler’, fokusområder og værktøjer, der 
er afgørende for, at du kan motivere 
dine medarbejdere på distancen.

Med ét er hverdagen ændret fra, at du 
og dine kolleger sidder fysisk sam-
men til, at I nu kun mødes virtuelt. Hør 
hvordan I sammen skaber de bedste 
forudsætninger for et effektivt og godt 
virtuelt arbejdsmiljø. Læs mere her!

Få indblik i, hvordan I opbygger et ef-
fektivt virtuelt team, og hvordan I på 
baggrund af plads til forskellighed og 
komplementerbare kompetencer kan 
udvikle og skabe high-perfomance  re-
sultater sammen. Læs mere her!

Lær, hvordan I via virtuelle møder i 
teams eller projektgrupper sikrer fæl-
les forståelse og engagement – og hør 
hvordan I med de rette teknikker sikrer 
høj værdi af jeres møder og bevarer en 
tæt relation på distancen.
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VEJEN TIL EFFEKTIV 
KOMMUNIKATION OG 
SAMARBEJDE PÅ DISTANCEN

Distanceledelse

LARS 
PEDERSEN
SKAB STØRST MULIGT UDBYTTE AF
JERES VIRTUELLE MØDER

TEAMBUILDING 3.0: SÅDAN SKABER 
I DET BEDSTE VIRTUELLE TEAM

Distanceledelse

Pernille Garde Abildgaard er landets 
førende ekspert i 4-dages arbejdsuge 
og deler indsigterne fra nogle af de 
danske og udenlandske virksomheder, 
der er gået over til en 4-dages arbejds-
uge. Hvordan kan man pludselig nå det 
samme på 4 dage som man før nåede 
på 5? Og hvad er fordele og ulemper?

PERNILLE GARDE
ABILDGAARD
4-DAGES ARBEJDSUGE ELLER BARE 
20% STØRRE PRODUKTIVITET

Arbejdstid

https://youandx.com/speakers/anne-birgitte-lindholm/?yxs=ckatalog
https://youandx.com/speakers/lars-pedersen/?yxs=ckatalog


SAMFUND
&  
ØKONOMI
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CORONAVIRUSENS 
PÅVIRKNING AF VERDEN - DET  
BLIVER IKKE DET SAMME IGEN

LARS BANGERT
STRUWE

Med en baggrund som rådgiver for 
bl.a. ministerier og politikere får du 
en højaktuel eksperts update på 
krisens implikationer og 
konsekvenser på verden.
Læs mere her!

Udenrigs- og sikkerhedspolitik

Få et højaktuelt indblik i den verdensøkonomiske situation og 
udviklingen på de globale finansielle markeder – og hvilken 
betydning det har for dig og din virksomhed. Læs mere her!

Hør hvilke forventede effekter coronakrisen vurderes at have 
på den danske økonomi og virksomheder. En viden, der har til 
formål at klæde dig på og hjælpe dig til at navigere gennem 
krisen.
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LARS 
CHRISTENSEN

CORONA-CHOKKETS NEGATIVE 
BETYDNING FOR DANSK ØKONOMI

UPDATE PÅ DEN VERDENSØKONOMISKE SITUATION – OG 
DENS BETYDNING FOR DIN VIRKSOMHED

International økonomi

https://youandx.com/speakers/lars-bangert-struwe/?yxs=ckatalog
https://youandx.com/speakers/lars-christensen/?yxs=ckatalog


LEDELSE
& 
KOMMUNIKATION
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CHARLOTTE
MANDRUP

Charlotte har om nogen erfaring 
med, hvordan du navigerer i kri-
ser, når omgivelserne er ramt af 
kaos, utryghed og uforudsigelig-
hed. Med hendes erfaring som 
toprådgiver deler hun ud af sine 
bedste råd til, hvordan du som 
leder bevarer overblik og empati, 
sikrer medarbejdermotivation når 
organisationen er decentraliseret 
og træffer de rette beslutninger, 
der tager både akutte og langsig-
tede hensyn. Læs mere her!

HOLD HOVEDET KOLDT 
I KRISE OG KAOS

STYR DIN HJERNE – TIL EN FORANDRING

ERIK 
LØGSTRUP

Få en masse konkrete tips og værktøjer til hvordan selv små æn-
dringer i din kommunikation  kan gøre en stor forskel når du skal 
gennemføre forandringer. Afsættet er den seneste viden fra neu-
rologien og psykologien - serveret med humor og er direkte brug-
bart i din hverdag.
Læs mere her!

Ledelse og psykologi 
Executive coach og mindfulness

DEN VANSKELIGE SAMTALE
Den vanskelige samtale er nogle gange nødvendig, men den kan 
være svær. Hvordan forbereder man sig og afholder den vanske-
lige samtale med en medarbejder? Lær i dette webinar redskaber 
både til forberedelse og afholdelse, herunder den gode ramme, 
den psykologiske kontrakt og hensigtsmæssig kommunikation - 
alt efter hvordan samtalen udvikler sig.

https://youandx.com/speakers/charlotte-mandrup/?yxs=ckatalog
https://youandx.com/speakers/erik-loegstrup/?yxs=ckatalog


9

JACKIE 
PHILLIP

Grib mulighed for at tage din bestyrelses-
uddannelse nu, hvor 1. modul udbydes 
online. Uddannelsen henvender sig både 
til nuværende og kommende bestyrelses-
medlemmer. 
Uddannelsen består af 3 moduler og en 
eksamen, der lærer dig alt fra regnskab til 
selskabsret, rolletyper, strategi og hjerne-
forskning.
På uddannelsen bliver du undervist af top-
professionelle erhvervsfolk, forskere og 
succesfulde iværksættere. Læs mere her!

BESTYRELSESUDDANNELSE 
MED 1. MODUL ONLINE

Advokat
EFFEKTIV KRISEKOMMUNIKA-
TION I PRAKSIS

LEV MODIGT

LARS 
BERENDT

MILLE 
SJØGREN

Få inspiration og effektive redskaber 
til din egen krisekommunikation fra 
manden, der har været ansvarlig for 
håndteringen af en række krisesitu-
ationer med massiv pressedækning 
– både som tidligere Kommunikati-
onschef i DBU og som ekstern Me-
diechef i UEFA og FIFA. I dag er Lars 
Kommunikationschef hos Roche 
Diagnostics, leverandør af Coronavi-
rus-tests. Læs mere her!

Mille har på 8 år levet og arbejdet 
remote, hun kender alt til de rutiner, 
du skal indføre for at få en god 
arbejdsdag, også med børn.
Få gode råd til en struktureret 
hverdag både med arbejde, børn og 
lektier. Vil vi i fremtiden se, at 
remote work blive en kompetence, 
som ikke bare er en fordel for den 
enkelte, men også for 
virksomhederne? Læs mere her!

Krisekommunikation

Ekspert i at leve og arbejde remote
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ANNE BIRGITTE 
LINDHOLM 

De fleste arbejder p.t. hjemmefra. 
For nogle af os opleves det berigen-
de og befriende at have ansvaret og 
indflydelsen over egen arbejdsdag, 
hvor det for andre er et stort pres, 
da hele familien og hjemmet er ble-
vet en stor fælles arbejdsplads. Læs 
mere her! 

SELVLEDELSE – HVORDAN 
FINDER DU VEJEN SELV?

Ledelse

https://youandx.com/speakers/jackie-phillip/?yxs=ckatalog
https://youandx.com/speakers/lars-berendt/?yxs=ckatalog
https://youandx.com/speakers/mille-bruun-sjoegren/?ysx=ckatalog
https://youandx.com/speakers/anne-birgitte-lindholm/
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KRISELEDELSE - 
HVORDAN GØR MAN 
DET I PRAKSIS?

LARS BANGERT
STRUWE

Kriser er ikke kun kommunikati-
on – men vigtigst af alt ledelse og 
beslutninger. Få indblik i krisens 
anatomi, og hør hvordan du bedst 
håndterer den, når du står midt i 
den. Læs mere her!

Ledelse og udenrigs- og 
sikkerhedspolitik

MOTIVATION OG LEDELSE
MIDT I EN KRISETID

STINE 
BOSSE

Få Stine Bosses helt personlige bud 
på, hvordan du som leder navigerer 
dig selv og dit team stærkest gen-
nem en alvorlige krise. En disciplin, 
der kalder på både tydelighed, til-
stedeværelse og medmenneskelig-
hed. Læs mere her!

Ledelse
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FÅ SUCCES MED 
ONLINE PROCESSER 

HANNE
HOUBAK

Med mere end 10 års erfaring i at 
facilitere online processer i samspil 
med små og store virksomheder får 
I indblik i, hvad der skal til for at ska-
be succes og effekt med bl.a. online 
training, webinars og virtuelle mø-
der. Læs mere her!

Online facilitering og ledelse

BRÆND IGENNEM
MED DIT BUDSKAB VIRTUELT

KRISTIAN
KOCH

Lær at skabe det bedste afsæt for 
at brænde igennem virtuelt med dit 
budskab, så du fremstår troværdig 
og med stor gennemslagskraft – 
og få de metoder der sikrer, at du 
opnår målet med din næste præ-
sentation. Læs mere her!

Kommunikation

https://youandx.com/speakers/lars-bangert-struwe/?yxs=ckatalog
https://youandx.com/speakers/stine-bosse/?yxs=ckatalog
https://youandx.com/speakers/hanne-houbak/?yxs=ckatalog
https://youandx.com/speakers/kristian-koch/?yxs=ckatalog
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HVORFOR TILLID ER ESSEN-
TIELT I EN VELFUNGERENDE 
VIRKSOMHED

PETER 
THISTED

Med udgangspunkt i sin forskning 
fortæller Peter Thisted Dinesen om 
tillid til andre mennesker – hvordan 
den opstår, fungerer og sikrer velfun-
gerende samfund. 
Peter giver eksempler på, hvordan vi 
konstant bruger tilliden i vores dag-
lige gøren og laden og forklarer bag-
grunden for, at Danmark er det mest 
tillidsfulde samfund i verden.
Læs mere her!

Tillid 
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KOM ET SKRIDT FORAN I 
SPILLET OM FREMTIDEN

LISELOTTE  
LYNGSØ

Glæd dig til at møde kvinden, der 
er ekspert i at spotte trends og 
hjælper virksomheder med at se 
fremtidens muligheder. Med smit-
tende energi og skarpe pointer, 
inviterer Liselotte dig med på en 
rejse op i helikopteren og giver sit 
bud på, hvordan fremtiden kom-
mer til at påvirke os som menne-
sker og organisationer. Og hun 
lover at tage alle med trygt tilbage 
til jorden. Læs mere her!

Fremtid og forandring

FREMTID 
& 
FORSKNING

Heldags workshop hvor I får adgang 
til det banebrydende værktøj ”Play 
Your Talent”, der via gaming og quiz-
zer, får alles talenter frem i lyset, og 
får øje på, hvem der har hvilket talen-
ter, og hvor i teamet de kan spilles 
ind. Det kan øge motivationen samt 
produktiviteten med 30%, at organise-
re opgaver ifht teamets talenter. Læs 
mere her!

TALENTER ER VIRKSOMHEDS 
VIGTIGSTE RESSOURCE

IRIS ISABELLA
ENGELUND
Ledelse

https://youandx.com/speakers/peter-thisted-dinesen/
https://youandx.com/speakers/liselotte-lyngsoe/
https://youandx.com/speakers/iris-isabella-engelund/


PERSONLIG
SITUATIONS-
HÅNDTERING

VEJEN TIL TRIVSEL I TRAVLHED

THOMAS
MARKERSEN

Hør hvad du selv kan gøre for at sikre din egen og teamets trivsel 
trods travlhed. Du får den nyeste viden og værktøjer på stress-
området, så I sammen kan navigere bedst muligt gennem hver-
dagens til tider uforudsigelige omstændigheder. Læs mere her!

Psykologi og stress 
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KIRSTEN
STENDEVAD

Hvordan håndterer man en kri-
se, så man går op i stedet for 
ned? Krise er den nye normal 
i disruptionens tidsalder. Vi 
oplever det i vores privatliv, på 
arbejdspladsen og i verden. Få 
inspiration til at erstatte lidelse 
med lederskab og finde lys i 
mørket. Læs mere her!

FRA KRISE 
TIL KVANTESPRING

Forandringsledelse
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REAKTIONER I FORBINDELSE MED LEDIGHED – 
BEVAR GEJSTEN!
Når du bliver ramt af ledighed, er der almindeligvis en stor ef-
terreaktion, det kan være godt at vide noget om. Ud over at du 
mister dit arbejde, kan du opleve at miste din identitet og dit selv-
værd. I vores samfund bliver ledighed ofte knyttet til skam, og 
der er typisk meget identitet forbundet med vores arbejde. Deltag 
i webinaret – og hør om hvad du kan gøre for at bevare motivati-
on, gejst, tro og håb, de helt almindelige reaktioner i forbindelse 
med ledig herunder efterreaktioner i det at være uden for arbejds-
markedet.

https://youandx.com/speakers/thomas-bjarke-markersen/?yxs=ckatalog
https://youandx.com/speakers/kirsten-stendevad/?yxs=ckatalog


SKAB BEDRE SAMARBEJDE
OG ØGET ARBEJDSGLÆDE
MED ENNEAGRAMMET

CLAUS
ROAGER

Få indblik i en af de hurtigste veje 
til større arbejdsglæde med ind-
sigt i Enneagrammet og hør, hvor-
dan værktøjet kan skabe grobund 
for større motivation og forbedret 
samarbejde. Læs mere her!

Enneagrammet

16

ARNE
NIELSSON

Sug til dig, når en af Danmarks mest 
respekterede mentalcoaches deler ud af 
sine vigtigste værktøjer til, hvordan du 
bevarer ro, overblik og mental robust-
hed under pres. Læs mere her!

STÅ MENTALT STÆRKT - 
OGSÅ UNDER PRES

Motivation og mentaltræning

17

METTE
BLOCH

Hør, hvordan du vender mod-
gang til den form for mod og 
kontrol, der gør dig i stand til 
at handle i overensstemmelse 
med dine værdier og dermed 
eksekvere stærkt trods mod-
stand. Læs mere her!

FIND OG BRUG MODET I 
MODGANG

Motivation og målsætning

https://youandx.com/speakers/claus-roager-olsen/?yxs=ckatalog
https://youandx.com/speakers/arne-nielsson/?yxs=ckatalog
https://youandx.com/speakers/mette-bloch/?yxs=ckatalog


GIV SLIP PÅ DINE BEKYMRINGER

ERLA HEINESEN 
HØJSTED

Kender du det, at du bekymrer dig om 
dit arbejde, dine børn, dine relationer 
– kunderne, økonomien og fremtiden? 
Ja, du kan i princippet selv forsætte 
opremsningen. For der er ofte ikke 
grænser for, hvad vi kan bekymre os 
om. Heldigvis har den metakognitive 
metode vist sig uhyre effektiv i forhold 
til hurtigt, nænsomt og effektivt at re-
ducere bekymringer og erstatte dem 
med større livskvalitet. 
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JENS PETER 
RASMUSSEN

På dette webinar får du viden og metoder til, hvordan du undgår 
stress i en travl hverdag. Det handler først og fremmest om at bli-
ve bevidst om, hvad der udløser stress, og hvordan du griber ind i 
tide. 

SPOT STRESS I TIDE

Psykologi og stress

19

DAISY
LØVENDAHL

Vi lever i en tid, hvor smartphone gør, 
at vi kan arbejde fra legepladsen og 
aldrig har fri. Hvor mange jobs ikke er 
reguleret af tid, men af hvornår opga-
verne er færdige. Vi er som danskere 
udefra set nogle af verdens lykkeligste 
mennesker, men det følses ikke altid 
hverken nemt eller lykkeligt. Læs mere 
her!

SÅDAN FÅR DU BALANCE 
MELLEM DIT ARBEJDSLIV OG 
FRITIDSLIV

Filosofi STRESS OG TRIVSEL – HVORDAN HÅNDTERER OG 
FOREBYGGER VI STRESS?
Hvordan håndterer og forebygger vi stress? På webinaret får du 
bl.a. viden og gode råd om den nyeste viden og fakta inden for 
forebyggelse og behandling af stress.

SÅDAN STYRER DU DIN NERVØSITET TIL 
EKSAMEN ELLER JOBSAMTALEN
Du kender sikkert følelsen af, at jo nærmere dagen kommer, jo 
mere begynder tegnene på præstationsangst at vise sig. På det-
te webinar får du viden om, hvorfor præstationsangst opstår, og 
hvad du kan gøre for at minimere den til et niveau, hvor den er 
håndterbar og ikke står i vejen for din personlige fremtræden og 
præstation. Læs mere her!

Psykologi

https://youandx.com/speakers/daisy-loevendahl/
https://youandx.com/speakers/stressambassadoererne/


BLIV DIN EGEN KAOSPILOT 

LENE 
WERVICK

Lær at navigere i kaos. Hvordan undgår du at blive stresset og 
måske give op i de kaotiske situationer, der uvægerligt opstår 
ind i mellem på arbejdspladsen? Dette webinar giver dig redska-
ber til at bevare energi, overskud og humør i kaotiske situationer. 
Du får viden om, hvordan psyken reagerer på kaos, så du kan 
være et skridt foran og tage de negative følelser i opløbet.

20

UMAHRO
CADOGAN
Functional medicine

21

Forandringer – store som små – er en del af vores hverdag. 
Spørgsmålet er, hvordan vi forholder os til dem? Er vi medskaben-
de af dem - eller tilpasser vi os dem? Webinaret giver dig en tæn-
kepause, hvor du kan opholde dig ved, hvordan du har det med for-
andringer og hvad det betyder for din hverdag. Du kan nemlig kun 
bruge tiden én gang. Læs mere her!

MIG OG FORANDRINGER -
HVORDAN HAR JEG DET MED DEM?

KROPPENS KRISEHÅNDTERING - 
HVAD KAN DU SELV GØRE? 

Det er nok de færreste af os, der havde forudset den krise, 
som vi alle pt. befinder os lige midt i. En krise, som påvir-
ker os såvel fysisk som mentalt. Heldigvis er der meget, 
du selv kan gøre for at komme stærkest muligt igennem. 
Læs mere her!

Ledelse og arbejdsmiljø

https://youandx.com/speakers/lene-wervick/
https://youandx.com/speakers/umahro-cadogan/


Bliv introduceret til social selling 
og de tendenser, der knytter sig til 
fænomenet. Lær også hvordan du 
bruger de forskellige sociale plat-
forme til effektivt salg. Læs mere 
her!

Hør, hvordan I opgraderer jeres 
salg til den digitale verden – uden 
at miste de gode kunderelationer 
undervejs og få indblik i de udfor-
dringer og muligheder, der følger 
med digitalisering af salgsproces-
serne.

22

PER
LOLK

OPGRADÉR JERES SALG TIL 
DEN DIGITALE SALGSVERDEN

FÅ SUCCES
MED SOCIAL SELLING

Social selling

SALG
& 
MARKETING

23

LÆR AT SÆLGE MED
LINKEDIN

JACOB
ELTON

Jacob serverer skarpe pointer og 
de bedste teknikker til at komme 
i gang med at sælge på LinkedIn. 
Få værktøjerne der sikrer opti-
mering af din LinkedIn adfærd 
samt viser vejen til nye og flere 
kunder. Læs mere her!

Salg og markting 

ØG SALGET MED KONTROL
OVER JERES PIPELINE

LASSE R.
BIRK

Få indblik i, hvordan du med en 
simpel strategi og indsigt i, hvor-
dan menneskehjernen fungerer, 
kan få langt nemmere ved at 
sælge og kontrollere både din pi-
peline og dit salg. Læs mere her!

Salg og mødebooking

https://youandx.com/speakers/per-lolk/?yxs=ckatalog
https://youandx.com/speakers/jacob-elton-og-martin-lund/?yxs=ckatalog
https://youandx.com/speakers/lasse-r-birk/?yxs=ckatalog


TURISME &
OPLEVELSES-
ØKONOMI

24

SIGNE 
JUNGERSTED

25

TURISME STÅR I EN HISTORISK KRISE
Signe Jungersted har skabt sig et international navn, da hun i 2017, 
som daværende udviklingsdirektør for Wonderful Copenhagen, er-
klærede ”The End of Tourism - as we know it” og bød velkommen til 
en ny æra af people-based growth og localhood. Hvor ”the End” den-
gang afspejlede voksende problemer med de negative konsekvenser 
af turismevækst og destinationers udfordringer med overturisme, så 
står vi i dag midt i en krise af noget nær nul-turisme og ser frem mod 
en tid, hvor turismen og oplevelsesøkonomien skal genopbygge (og 
genopfinde?) sig selv i en post-pandemi æra. Læs mere her!

Innovativ tilgang

SILLE
KRUKOW
Nudging og adfærd

DESIGN TIL ADFÆRDSÆNDRING
Indretning af vores offentlige rum, 
arbejdspladser og andre stedet hvor 
mennesker samles er vigtigere end 
aldrig før. Derfor er adfærdsdesign 
noget vi alle støder endnu mere på 
i denne Corona-tid. Men forstår vi 
hvordan vi bruger nudging- og ad-
færdsdesign optimalt og smartest – 
og nu specielt på vores arbejdsplad-
ser. Sille Krukow er nok Danmarks 
dygtigste ekspert i adfærdsdesign og 
kan hjælpe med at optimere adfærd, 
arbejdsprocesser og forbrugerinter-
aktion. Læs mere her!

https://youandx.com/speakers/signe-jungersted/
https://youandx.com/speakers/sille-krukow/


INDIVIDUEL
& 
TEAMCOACHING
COACHING har for længst bevist sit værd som samtale- og ud-
viklingsredskab. Måske er redskabets værd endnu mere aktuelt 
i disse tider, som på mange måder er præget af en høj grad af 
utryghed og usikkerhed.

Vi tilbyder derfor også både live individuel- og gruppecoaching 
online.

Du fastsætter emnet – vi stiller nogle af Danmarks bedste coa-
ches til rådighed, der har arbejdet med coaching, rådgivning og te-
rapi i nogle af de største virksomheder og organisation i Danmark.

ARNE
NIELSSON
Executive Coach, for-
fatter og ekspert inden 
for motivation
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METTE
BLOCH
Psykoterapeut,
forfatter og Executive 
Coach

THOMAS
MARKERSEN
Executive Coach, 
erhvervspsykolog og 
rådgiver for topledere
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v

VARIGHED

PRIS

TEKNISK AFVIKLING
OG AV-UDSTYR

KONTAKT

EVA NYGAARD KITT ROSENBERG

Ring endelig til os – vi sidder klar ved telefonerne for at 
hjælpe. For forretnings-, betalings- og generelle 
betingelser henvises til YOUANDX.COM

YOUANDX – WWW.YOUANDX.COM  
Sundkaj 125, Pakhus 47, 3. th – 2150 Nordhavn 

29808989 
eny@youandx.com

31156818
kr@youandx.com

Det specifikke afviklingsformat aftales direkte mellem 
vidensekspert og virksomhed, da det er meget 
forskelligt hvilken softwareløsning den enkelte
virksomhed anvender (Skype, Microsoft Teams, Zoom, 
Blue Jeans etc.). Dette gælder også for den individuelle 
videnseksperts behov for AV-udstyr.

Uanset hvilket skræddersyet forløb du vælger, tilbyder 
vi pt. 25% rabat på alle live onlinesessions.  

VALIDEREDE FOREDRAGSHOLDERE OG VIDENSEKSPERTER 

TRANSPARENTE PRISER 

DIREKTE BOOKING

Ring til os på 70 200 449

Skriv til os på info@youandx.com

Vores Master Classes live onlineforedrag afvikles som 
udgangspunkt som både kortere og længere skrædder-
syet forløb. Det endelige format aftales mellem kunde 
og YOUANDX. 
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VIDEN ER NOGET VI DELER

http://YOUANDX.COM

