
Genom vår workshop i  affärsengelska reder vi  ut  vanl iga språkmissar som man gör

på engelska i  Sverige och t ipsar om hur man kan uttrycka sig istäl let .  Mestadelen av

workshoppen hål ls  på engelska,  men frågor kan givetvis stäl las på svenska.  Vi

fokuserar på fyra områden: ordförråd ,  grammatik ,  sti l  och etikett .

Bland annat tar vi  upp engelska ord som ofta används felaktigt  och förklarar några

engelska grammatikregler som är bra att  ha kol l  på.  Vi  ger även handfasta råd om

hur man hanterar sociala situationer på jobbet,  skriver korrekta mejl  och t i l l talar

sina medarbetare och kunder.

Vi  kan skräddarsy delar av innehål let  efter behov och industri ,  och kan hål la i

kursen på plats el ler digitalt .

En workshop på cirka 90 minuter

Kan hål las digitalt  el ler på plats

Ett  exemplar av vår e-bok

”Swenglish Snafu Handbook” t i l l

varje deltagare

Goda möjl igheter t i l l  interaktion

mellan deltagarna,  vi lket gör att

workshoppen passar utmärkt som

teambuilding

Pris och upplägg
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Bli  bättre på internationel l  kommunikation.

Nail the Nuance Workshop

Pris
(exkl. moms)

1 - 10 25 000 kr

Antal deltagare

11 - 30 28 000 kr

31 - 50 32 000 kr

51 - 75 36 000 kr

76 - 100

100+

40 000 kr

50 000+ kr
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Vid frågor, om workshoppen eller övriga tjänster, kan du mejla direkt till Maja: maja@svengard.se
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Lär känna oss
Dave Odegard är utbildad skribent och har arbetat med
textinnehåll för webben i över 10 år. Han har en magisterexamen i
kreativt skrivande från The New School i New York och en
kandidatexamen i journalistik och engelska.

Maja Svensson är affärsutvecklare med erfarenhet inom såväl
varumärkesstrategi som kommunikation. Hon har en
kandidatexamen i nationalekonomi från Internationella
Handelshögskolan i Jönköping och har arbetat 10 år i New York.

Om vår skrivbyrå
Svengard & Co. är en engelsk skrivbyrå, med bas i Skåne, som
drivs av en svensk-amerikansk duo. Vi hjälper er att skapa,
redigera och korrekturläsa engelsk text, översätta svensk text till
engelska samt sökmotoroptimera texter vid behov. Alla våra
skribenter har engelska som modersmål.
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Workshoppens övergripande innehåll
Introduktion
Vi, Dave och Maja, presenterar oss och går kort igenom workshoppens innehåll.

Det engelska språkets status
Vi visar hur engelskan används idag, och hur du kan tänka kring valet av brittisk eller amerikansk
stavning i skriftlig kommunikation.

Anglicismer
Vi diskuterar svenska ord och begrepp som influerats av engelskan.

Swenglish Snafus
Vi går igenom vanliga språkmissar som vi svenskar gör på engelska, och tipsar om hur du kan uttrycka
dig istället. Fokus på ordförråd, grammatik, stil och etikett.

Verktyg för att lyckas
Vi summerar workshoppen och ger dig tips på användbara verktyg, så att du kan ta din engelska
kommunikation till nästa nivå.

En svensk-amerikansk duo.

Vilka vi är

Vid frågor, om workshoppen eller övriga tjänster, kan du mejla direkt till Maja: maja@svengard.se
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