Netvcerk er Iyst og mod til at dele
If01ge netvcerksradgiver Charlotte Junge kan vi aile lcere at netvcerke.
Dog krcever det mod og villighed til at give noget af sig selv
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- Charlotte Junge har siden 2003
undervist i, hvordan man skaber
og bruger netvCErk i sit daglige
arbejde. Hun er desuden forfatter
til to b0ger om netvCErk,senest
"NetvCErk - vejen til male!, ver. 2.0"
- ICESmere pa junge,nu
og netvaerkvejentiimaalet.dk

