Succén fortsätter! Välkommen till 2018 års upplaga av:

TEMA: Hur ska du nå ut – och vem litar du på?
12 nov. kl 17.00-20.30 i Göteborg I ledarskapsdagen.se

Medielandskapet ändras hela tiden och det blir svårare att nå såväl kunder som intressenter.
Många sänder men få når fram. Hur ska du nå ut, eller snarare in – och vem litar du på?
- Tillit och påverkan i bruset
Alla har vi behov av att kunna påverka, och nå ut. Men hur når du in, och berör? Vad får människor att
känna tillit och ta till sig budskap, baserat på vår mänskliga natur? Juan Pablo Ortiz, coach och facilitator
på YesP, har global erfarenhet, bl a från FN, av att jobba med människor och skapa mätbara resultat.

- NYFIKEN PÅ: Jeanette Svedberg - den ofrivilliga influencern
Jeanette Svedberg bloggar om livsstil och skriver om sådant som engagerar henne. Det som började
som en hobby har blivit del av hennes entreprenörskap, företag står på kö för att nå ut via henne.
Hur gör man business som bloggare och hur ser Jeanette på sin makt som influencer?

- Att nå en reklamtrött publik. - Vad är nästa steg och vem litar vi på?
Ylva Vitorovic, Content & Communication Specialist på Stena Line, om att låta vanliga människor
medverka i sin kommunikation och hur man identifierar nya målgrupper på nätet. - Vad ser Ylva
vad gäller utvecklingen av våra vanligaste sociala medier och influcencers?

Ta med vänner, kollegor och kunder - inspireras och knyt kontakter!
Tid och plats: Måndag 12 nov. kl. 17.00-20.30 ca på Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
Anmälan: Föranmälan på ledarskapsdagen.se eller simplesignup.se/event/140243
I avgiften ingår lätt förtäring, pop up-mässa med utlottningar och kontaktskapande mingel.
Se Entreprenörs- och Ledarskapsdagen på Facebook & LinkedIn. Eventet är offentligt – bjud in!
Arrangör: Egestam Relations I egestam.se I anneli@egestam.se I 0708-105293

