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Podcastfabriken.se
En professionell resurs för
lärande och utveckling inom
podcasting och webbradio.
Tomas Jennebo, radiojournalist
med över 20 års erfarenhet av
radioproduktion och 9 år som
utbildare vid journalist och
medieprogrammet vid
Linnéuniversitetet i Kalmar, är
garanten för ett bra resultat.

Filosofin bakom
I ett medielandskap som
ständigt förändras, är kravet på
autenticitet ett absolut villkor.
Det gäller såväl
innehållsproducenter som
hårdvaruleverantörer och inte
minst, utbildare. Gårdagens
kunskap, eller teknik, kan inte
matcha morgondagens
berättare. Podcastfabrikens
kurser skapas och utvecklas i ett
ständigt pågående NU, där
förhållningssättet, tilltalet och
relevansen är vägen till
framgång.

Aktuellt
Under 2016 ges kurser och
föreläsningar på ett antal platser
i Sverige, för såväl
privatpersoner,
yrkesverksamma journalister,
som större eller mindre
organisationer. Boka NU!

Lyssna
http://jenneboradio.se
Radio från roten!

Vad är rätt pris för en kurs?
Den som ska köpa en vara eller en tjänst har ju bland annat
att ta hänsyn till om priset och kvaliteten på inköpet verkar
rimligt och relevant. Det är ju inte säkert att ett lågt pris gör
inköpet billigare i långa loppet. Eller att ett högt pris
automatiskt betyder bättre innehåll och kvalitet.
Podcastfabriken erbjuder en helt unik mix av nytänkande och
tradition. Kombinerat med passion och beprövad pedagogik.
Med uppföljning och återkoppling. Till rätt pris!
Vill du inte köpa en hel kurs, kanske en föreläsning på en
timme, eller två, kan vara intressant? Välkommen med din
förfrågan!
”Hej Tomas! Stort tack för igår, du var strålande! Vilken retoriker
du är! Man sögs in redan från första ordet…. Hörde också
deltagare prata i kaffepausen om hur bra du var.”
”Tack för igår! Du höll ett mycket uppskattat och inspirerande
föredrag! Du är verkligen en jättebra talare! Stort tack!”
”Jag vill ge en stor eloge till Jennebo. En person som lyckas hålla
allt han säger väldigt intressant! … Helt klart en av de bästa
föreläsare jag har haft”

Boka nu genom att kontakta Tomas Jennebo, 0760-28 08 01
eller maila tomas@podcastfabriken.se
Podcastfabriken drivs av Tomas Jennebo genom produktionsbolaget Stenskott
Productions och innehar F-skattsedel.

