	
  

GRATIS INSPIRATIONSMØDE
Hvordan får jeg størst udbytte af mit netværk
og kombinerer det med online marketing?

Kom og hør to spændende indlægsholdere fortælle om tips og trick I forbindelse med “det
at netværke” både fysisk og online - samt ideer til markedsføring på nettet.
Onsdag den 10. december 2014 kl. 15:00 - 18:00 i mødelokalerne hos
“Workspace”, Haslegårdsvej 10, 8210 Århus V
Programmet byder på inspirations indlæg, spørgsmål og diskusion samt reelt networking.

	
  
Netværkeri
Brugen af LinkedIn på brugerniveau og i
relation til ”faglig kontaktbog” samt
udnyttelse af LindkedIn som virksomhed.
Derudover opbygning af erhvervsnetværk i
sportens verden m.v. – hvordan skaber
det værdi for mig og min virksomhed.

Online marketing
Præsentation og gennemgang af
mulighederne indenfor online marketing.
Vi tager udgangspunkt i sociale medier,
retargeting, CPC annoncering, lead
generering, e-mail marketing og SEOoptimering.

Jan Lindegaard
Til daglig er Jan ansat hos Stark som
Facility og sikkerhedschef. Tidligere har
han haft ansvaret for en række
erhvervsnetværk hos AGF, Sønderjyske og
FCM – herunder brugen af LinkedIn som
professionelt værktøj til at øge værdien
hos deltagerne i netværkene.
Han har stor erfaring med det at være
netværksdeltager og hvordan man driver
og øger netværkssalg.

Emil Gundelund
Til dagligt er Emil e-commerce manager
for webshoppen Livingshop.dk, som er en
af Danmarks største webshops indenfor
boligindretning og designermøbler med
+150.000 besøgende hver måned.
Herudover er han co-founder af og CCO
ved det danske startup Sleeknote.com, som
er et lead generation tool med kunder som
Jysk, Miinto, Bonaparte, Bonnier og XLbyg.
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Vi er vært med en sandwich/kaffe/the og vand. Af hensyn til logistikken vil vi gerne have
en tilmelding senest fredag den 5. december kl. 10.
Meget gerne online ved at klikke på dette link: http://bit.ly/1urWlX3 eller på mail:
mail@jpkristensen.dk
Netvær
ks
I kan læse mere om vores firma på vores hjemmeside www.jpkristensen.dk

Ny Smedegårdvej 8 – DK 7400 Herning
Haslegårdsvej 10 – DK 8210 Århus V
Bangalore – India
Madrid - Spain
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Mail: jenspeter@jpkristensen.dk
Telefon: +45 4117 7868	
  

