
Följ med på en inspirerande och  
praktisk workshop i marknadsföring 
med inriktning på PR och sociala  
medier. Bli inspirerad och ta del av 
success stories och marknadsförings- 
initiativ från branschen och hur företag 
använder och kommunicerar sitt  
hållbarhetsarbete med hjälp av  
cirkulär ekonomi inom besöksnäringen!  

Välkommen på workshop! 

Kommunicera ditt hållbarhetsbudskap – positionera Dig 
och Ditt företag på sociala medier

Datum och tid: 22 januari 2019 kl 09:00 – 16:00 
Plats: Scandic Karlskrona, Skeppsgossegatan 2, Karlskrona

För dig som driver företag eller arbetar inom företag i besöksnäringen 
i sydost. Med denna workshop vi vill ge ditt företag verktygen för att 
utveckla ert marknadsföringsarbete i sociala medier. 

Workshoppen är kostnadsfri, fika och lunch ingår.
Anmäl dig senast 21 januari på länken: https://simplesignup.se/event/145136

Under workshopen kommer Du och 
Ditt företag få verktyg och kunskap 
om hur Ditt företag kan kommunicera 
Ert budskap på ett effektivt och tydligt 
sätt. Ditt företag får också hjälp med 
att skapa en egen marknadsplan för 
ett år, baserat på redan identifierade 
cirkulära ekonomiska initiativ Du önskar 
genomföra i Ditt företag!

Se fullständigt program på nästa sida!

Vässa era kunskaper inom marknadsföring och PR!

https://simplesignup.se/event/145136-pr-och-marknadsfoering-i-sociala-medier-i-praktiken-workshop-foer-besoeksnaeringen-i-blekinge


Workshoppen arrangeras av Energikontor Sydost i samarbete med Milou. 

Dagen arrangeras inom ramen för projektet Cirtoinno, delfinansierat av Europeiska Unionens 
regionala utvecklingsfond inom Södra Östersjöprogrammet.

Välkommen och check in
Rebecka Jonassson Gjerpe, Energikontor Sydost

Inspirationsföreläsning med success stories inom cirkulär ekonomi 
Mission och Vision; vad är det och varför behövs det?  
Hisspitch – vad innebär det och goda exempel
Sociala medier - vad finns? Data, siffor och exempel
Milou

FIKA

Forts. Inspirationsföreläsning

LUNCH 

Strategisk marknadsföring, gör din egen marknadsplan baserad på redan  
identifierade cirkulära ekonomiska initiativ i Ditt företag
Milou

FIKA
Scandics miljö- och hållbarhetsarbete
Ola Johansson, General Manager, Scandic

Forts. Strategisk marknadsföring

Summering, utvärdering av dagen och avslut

Program 

Tid Innehåll

08:45

09:00

10:00

10:15

12:30

13:15

14:30

14:45

15:45


