


NB: Spring til side 10, hvis du bare vil have de brugbare tips >>  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

http://mindhouse.dk/


1.Opfatte

2.Føle3.Dele



 







 









Det Lokale Massagefirma  
23 minutter siden -  

Vi holder åbent i juleferien 

 



Den Lokale Avis  
23 minutter siden

Vi holder åbent i juleferien 

 

Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Vi holder åbent i juleferien 

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Spareplan 2017 fremstår som et ansvarsfuldt tiltag fra de respektive 
ansvarshavende organer, men behovet for ansvarlig tænkning overgår 
stadigvæk planens nuværende ambitionsniveau. 

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Spareplanen for 2017 er et godt skridt på vejen og viser at ledelsen 
tager sit ansvar alvorligt. Men der er brug for at spare endnu mere. 

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

I kan få hjælp til jeres regnskabsproblemer, hvis I kontakter os på dette 
link: http://jennaogjenna.dk  

 

http://jennaogjenna.dk/


Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Du kan få hjælp til dine regnskabsproblemer, hvis du kontakter os på 
dette link: http://jennaogjenna.dk  

 

Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Du kan få hjælp til dine regnskabsproblemer, hvis du kontakter Søren 
på dette link: http://jennaogjenna.dk  

 

http://jennaogjenna.dk/
http://jennaogjenna.dk/




Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Selvom det lyder som en lille ting, og du måske endda kan have svært 
ved at se forskel, skal du undgå at begynde med indskudte sætninger. 

 

Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Du skal undgå at begynde med indskudte sætninger, selvom det lyder 
som en lille ting, og du måske endda kan have svært ved at se forskel.  

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Mange mennesker bruger tid på en længere indledning og det 
kan faktisk være kedeligt at skulle læse sige igennem. Du skal 
droppe ævlet og komme til sagen hurtigst muligt, for ikke at 
spilde den opmærksomhed du har opnået!  

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Du skal droppe ævlet og komme til sagen hurtigst muligt, for 
ikke at spilde den opmærksomhed du har opnået!  

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Vil du have gratis øl?  

 

Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Hvordan kommer Danmark forrest i grøn omstilling?  

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Køb vores friske blåmuslinger, friske fra fiskemanden. Kun 25 
kroner kiloet. 

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

For lidt siden gik døren op og vores fiskemand trådte ind og 
satte 20 kilo blåmuslinger på bordet. Vi har lige lagt dem ud i 
køledisken, hvor du kan hente dem, når du har tid (for kun 25 
kroner kiloet). 

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Vil du prøve terapi med rabat? Nu kan du nu komme i terapi hos mig 
med 200 kroner i rabat. Det betyder at du kun betaler 500 i timen i 
stedet for 700. Tilbuddet gælder indtil 1. august, men slår du til, kan du 
fortsætte for 600,- efter 1. august og får dermed stadig 100,- i rabat.  

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Nu kan du komme i terapi for kun 500 kroner i timen hvis du slår til 
inden 1. august.  
 
Læs mere her: http://ditsite.dk/terapimedrabat  

 

http://ditsite.dk/terapimedrabat


Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

I 2012 var antallet af trafikuheld 10000. Siden har vi formået at 
reducere antallet med ca.1000 trafikuheld årligt, hvert år. 
 

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Vi har formået at halvere antallet af trafikuheld fra 10.000 til 5.000 på 
fem år. 
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Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Vi vil gerne forkæle vores kunder ved at give den bedste service og 
samtidig sørge for at vi har arrangementer som skaber glæde for de 
familier, som er vores kernekunder. Derfor afholder vi et åbent hus 
arrangement 1.maj. Mød vores søde medarbejdere, smag gratis 
chokolade og få en goodie bag med hjem. Vi glæder os til at lære jer 
bedre at kende og håber I vil møde op og tage familien med. Uden jer 
var vi jo intet.  

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Vi vil gerne forkæle vores kunder ved at give den bedste service og 
samtidig sørge for at vi har arrangementer som skaber glæde for de 
familier, som er vores kernekunder.  
 
Derfor afholder vi et åbent hus arrangement 1.maj 
 

  Mød vores søde medarbejdere 
  Smag chokolade (gratis) 
  Få en goodie bag med hjem  

 
Vi glæder os til at lære jer bedre at kende og håber I vil møde op og 
tage familien med.  
 
Uden jer var vi jo intet.  

 





Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

NYHED: Vi har nu et stort udvalg af belgiske øl  
 

 

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

NYHED: Vi har nu et stort udvalg af belgiske øl   
 

 

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

NYT KURSUS: Lær at programmere iPhone apps 
 

 

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

NYT KURSUS: Lær at programmere iPhone apps 
 

 

 





Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Omar Olsen fortalte om livsglæde ved arrangementet i fredags. 
 

 
 

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Omar Olsen fortalte om livsglæde ved arrangementet i fredags. 
 

 

 



Jenna & Jenna 
23 minutter siden -  

Omar Olsen fortalte om livsglæde ved arrangementet i fredags. 
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http://mindhouse.dk/kontakt
http://mindhouse.dk/ebog
http://mindhouse.dk/

