Jens Ar ent zen Gr uppen ApS

FULL HOUSE

FÅ LAVET EFFEKTIVE ONLINE E-LEARNING-KURSER
TIL JERES KUNDER OG MEDARBEJDERE.
TIL PENGE DER ER TIL AT BETALE...
Fra manus til endeligt e-learning kursus, som er digitalt baseret, klar til afspilning og evt. salg.
Brug jeres faste undervisere, eller lad os spille med dér - vi ved hvordan man gør..!
Hele processen kan gennemføres indenfor regerings påbud om Corona-inddæmning.

FULL HOUSE E-LEARNING PRODUKTION
Jens Arentzen Gruppen ApS præsenterer, et tilbud som tiden efterspørger.
Fysiske møder er reduceret og medarbejdere arbejder hjemmefra,
så læringen og undervisningen overgår til digitale platforme.

Vi tilbyder at hjælpe Jer, med at lave,
levende formidlet e-learning,
som gør indtryk, sætter spor og er pengene værd.
Vi hjælper med manuskript arbejdet og ‘oversættelsen’ af jeres undervisningsmateriale fra tidligere fysiske afholdte kurser til e-learningens form.
Vi gør underviseren ‘scenevant’ foran rullende kameraer, så undervisningen bliver
levende (vi lærer jer at fortælle en historie, så det ikke virker manuskript-oplæst ).
Optagelserne foregår i lokations/lokaler vi har til lejligheden - der skaber ro om underviserens ‘fortællinger’ med en flerkamera-optage-metode, som giver en flydende
film der giver forståelse og nærvær.
Til slut redigerer vi kurset sammen med Jer, så filmen fremstår proffesionel og sammenhængende. Filmen laves klar til afspilning på alle digitale enheder
Vi kan også hjælpe jer med at skabe et undervisningssite, eller levere et undersite til
Jeres intranet.
Manuskrift

Instruktion

Optagelse

Editering

Videoeksempler på hvordan kursuskommunikation kan være:
Se videoen `Kunsten at være tydelig` som er et afsnit om kommunikation mellem
medarbejdere og kunder.
Videoen `The Motivational Speech` er en film om hvordan man kan motivere sine
medarbejdere.

Kundernes anmeldelser

...SÅ inspirerende og dygtigt gjort. meget imponeret!

LEDERWEB

...’emotionelt fortalt’ så man mærker det

MODERNISERINGSSTYRELSEN

Såfremt i ønsker et tilbud, vil det være min koordinator som laver aftalen med Jer.
Hvis I vil ha mig i røret forinden, så laver vi en fast tlf-tid og tager den derfra.
Under alle omstændigheder alt det bedste
Jens

W W W.V I R K S O M H E D S VA E R K T O E J E R . D K
Jens Arentzen Gruppen ApS er et Produktions- og Publicist-hus ejet af Jens Arentzen og partnere, der i samarbejde med andre
selskaber, producerer og publicerer historier, værktøjer og løsninger i alle slags medier til menneskelig befrielse, livsstyrke og trivsel..!
Basic Gruppen har tidligere bl.a. designet, skrevet og produceret ´Mødet´ en e-learnings-serie for Moderniseringsstyrelsen, ‘Kunsten at kommunikere’ for Lederweb-Væksthus for ledelse og ‘At møde et barn’ for Københavns Kommunes afdeling for Familiepleje.

