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4MAT - Lær 4 sprog på én dag!
Arrangementet varer en halv til en hel dag og sætter fokus på øget
effektivitet, arbejdsglæde og penge på bundlinien gennem optimal
læring og god kommunikation.

Har du lyst til at høre mere...
– så kontakt: Direktør Hanne Houbak
Telefon 4040 3211 – mail hh@4mat.dk

Se mere på www.4mat.dk
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