
Aktiviteter - kurser - tilbud

Maj - juni 2009

Regnskabsskolen og Inloco Regnskab er virksomheder i Anette Sand ApS. 
Vores fælles mål er at gøre regnskab og administration så let som muligt 
for iværksættere og selvstændige. Find os her: 

http://regnskabsskolen.dk                 
http://inloco.dk

http://anettesand.dk

Frederiksberg Allé 17, 4. • 1820 Frederiksberg C
Tlf. 3333 0161 • post@regnskabsskolen.dk



Kursus: Bogføring for begyndere med SummaSummarum

Aftenkursus hvor du lærer grundlæggende bogføring af finansbilag og moms-
afregning med regnskabsprogrammet SummaSummarum.

Tidspunkt: 14. maj 2009 kl. 17.00 - 20.30
Pris: 750 kr. + moms

Kursus: Få gang i b2b-salget med Experians database

Brug en formiddag på at lære Experians virksomhedsdatabase at kende. Du kan 
brug den til at tjekke nye kunder og samarbejdspartnere i, og du kan hente 
lister ud til dit b2b-salg. Alt materiale får du med hjem på et USB-stick.

Nye virksomheder får tilbudt ½ års gratis adgang til databasen efterfølgende.

Tidspunkt: 18. maj 2009 kl. 9.30 - 12.00
Pris: 980 kr. + moms

Kursus: Blogging med Wordpress

En blog kan hjælpe dig med at blive synlig på internettet. Og programmet 
Wordpress, som er gratis, kan bruges også til at lave hjemmesider i, fordi det 
fungerer som et CRM-system. Nu kan du lære at bruge programmet på en dag, 
og når du går hjem, er du i fuld gang med din blog.

Tidspunkt: 3. juni 2009 kl. 9.30 - 16.00
Pris: 1850 kr. + moms inkl. .dk-domæne hosted hos one.com i et år

Gratis infomøde: Angrebsstrategien for iværksættere

Kom til fyraftensmøde og hør om, hvad Anette Sand mener man kan, skal og må  
med administration og regnskab i en ny virksomhed. 

Tidspunkt: 15. juni 2009 kl. 16.30 - 18.30
Pris: Gratis adgang, tilmelding er nødvendig. Ring på tlf. 3333 0161

Iværksætterkonference: Aminotastic 2009

Regnskabsskolen er medarrangør for iværksætterkonferencen Aminotastic 
2009. Med foredrag, workshops og masser af networking.

Det foregår den 6. juni 2009 - prisen er kun 250 kr. + moms for hele dagen. Læs 
mere på http://aminotastic.dk

Diplomkursus for bogholdere: Hold 09B 

Nu er der igen mulighed for at starte på Diplomkurset for bogholdere. Kurset 
er et forløb, som strækker sig over 20 kursusdage fordelt på 10 måneder og 
afsluttes med en 5 timer lang skriftlig eksamen.

Første kursusdag på hold 09B: 26. maj 2009
Læs mere på http://regnskabsskolen.dk/diplom eller rekvirer en folder

Læs om flere kurser og arrangementer på Regnskabsskolens hjemmeside

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på http://anettesand.dk. Du får tips, ideer, red-
skaber og gode tilbud ind i din mailbox 8-9 gange årligt.

Individuel undervisning

Regnskabsskolen tilbyder individuel undervisning: Hvis du ikke kan vente på et 
kursus eller ikke finder noget, som passer dig, laver vi et skræddersyet kursus 
til dig. Du kan købe en time eller et længere forløb, og du får en fast tilknyttet 
underviser, som også kan følge med som hotline, når der opstår nye udfordring-
er med regnskab, bogholderi, løn eller administration.


