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Optimér dit studium 
med den rette studieteknik

Velkommen til Mads Lønnerup
          Vi byder velkommen til Mads, som nu er en del af teamet hos  
          SUPPLEMENT AS. Han har arbejdet som konsulent siden 2007, 
          hvor han med skæve vinkler, gejst og entusiasme har undervist i 
          mange forskellige temaer. 

          Han har en meget pragmatisk tilgang  til teori, uddannelse og 
          udvikling af mennesker. Mads har altid noget brugbart gemt i 
          ærmet. Mads’ kompetenceområder ligger primært indenfor 
          personligudvikling, ledelse, stress- og konflikthåndtering samt 
          kommunikation. 

Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom
Du kan stadig nå at tilmelde dig til ”Gå gladere hjem fra arbejde 
end da du kom!” med Freddy Meyer torsdag den 3. November 
2011, kl. 17 – 19 i Lyngby. 

Mange hilsner
SUPPLEMENT AS

Rigtig mange voksne er i 
gang med en videregående 
uddannelse. Det  være sig 
Diplomuddannelse, HD, 
kommunom, akademi-
merkonom, universitets-
uddannelse etc. 

Fælles for dem alle er, at de 
kræver en indsats. 
Skyd genveje i din uddannelse – optimér dit studium!

I SUPPLEMENT AS udbyder vi en rækker kurser, der kan være med til at give de nødvendige 
værktøjer og genveje til et effektivt studium.  Det er blandt andet:

• Brugsanvisning til din hjerne – Studieteknik 
• Mundtlig eksamen og forsvar – manges  skræk 
• Fra eksamensangst til succes – går du i sort til eksamen? 
• Hurtig læsning – Speed Reading

SUPPLEMENT AS’ undervisere har mange års erfaring i undervisning på videregående studier – og 
har blandt andet afholdt kurser på Københavns Universitet, DTU, Syddansk Universitet, Århus Univer-
sitet samt utallige akademier og erhvervsskoler over hele landet.
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