Lansering av TRE helt nya videokurser, och 2-för1 på Mind Academy!
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NYTT: Video-kurser av böckerna!
Mattias Ribbings böcker om lärande och minnesträning har blivit
referensböcker i ämnet och sålts i över 100 000 exemplar. I samarbete med
minnesexperten Victor Bull lanseras idag två av Mattias böcker som
kompletta videokurser!
Vägen till maxade betyg är en klassiker som används av både vuxna och
skolungdomar för att snabbt lära sig nya ämnen och kunna ta till sig kunskap
på djupet. Online-kursen innehåller totalt 3,5 timmar lättförstådda videogenomgångar som går igenom hur du lära dig alla olika ämnen med konkreta
exempel och övningar.

Fatta matte är en unik bok används av både unga och vuxna som för att
snabbt lära sig förstå matematik, när skolans metoder inte har fungerat eller
räckt till. Som online-utbildning innehåller den över 11 timmar(!)
lättförstådda video-genomgångar med tydliga sammanfattningar som täcker
in samtliga svåra moment från start till avancerad gymnasiematte.
Lär dig språk på rekordtid är en specialkurs som har utvecklat språkdelen av
boken Vägen till maxade betyg. Det är en heltäckande kurs om hur du
använder roliga och effektiva minnestekniker för att knäcka språkkoden!
Innehåller totalt närmare 3 timmar lättförstådda videogenomgångar,
uppdelade i korta videos, som tacklar alla viktiga områden för språklärande
med nya effektiva metoder!
Klicka här för att se video-presentationer och köpa kurserna!

Mattias Ribbing är hjärnträningsexpert, trefaldig svensk mästare i minne och
internationellt utsedd till Grandmaster of Memory. Han är författare till fyra
böcker om hjärnan och lärande som alla är utgivna av Bonnier med över 80
000 sålda exemplar och han förekommer regelbundet som expert i media.
Som föreläsare har Mattias anlitats av Harvard Business School och
genomfört föreläsningar i New York, Los Angeles och Chicago. Han föreläser
regelbundet runt om i Sverige med kunder som innefattar Skolverket,
Ericsson, Tele2, PwC, Jordbruksdepartementet, Säpo, Trafikverket, Proffice,
Räddningstjänsten, Novartis etc.
Mattias har haft större samarbeten med SvD (video-kurser), Ledarna –
Sveriges chefsorganisation (utbildningsserie) och Lärarnas Riksförbund
(föreläsningar).
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