GRATIS

Inbjudan till en utbildning i sociala medier!
Lokalt Ledd Utveckling Halland och Unga Landsbyggare arrangerar i samarbete med
Sydöstra Skåne, Mittskåne och Skånes ESS ett utbildningstillfälle inom sociala medier. Unga företagare, föreningar eller andra unga drivna personer bjuds in för att lyssna på Elna Dahlstrand som är en vass contenskapare och expert inom sociala medier
och digital kommunikation. Missa inte detta tillfälle att få inspiration och pepp samt
utbyta erfarenheter med andra unga!
25 maj kl.17:30-19.00 | Sociala medier
Elna arbetar med digital kommunikation och har stenkoll på sociala medier. Instagramkonton och bloggar ligger henne lite extra varmt om hjärtat och hon producerar dagligen innehåll åt olika aktörer samtidigt som hon använder sina egna kanaler som skyltfönster och inkomstkälla. Elna driver en av Sveriges främsta cykelbloggar och kommer i
sin föreläsning att inspirera kring hur man kan arbeta med platser, ge konkreta exempel
på hur andra har gjort och även ge er möjlighet att ställa frågor och få smarta tips och
råd att använda i ert kommande arbete.

ANMÄL DIG HÄR
När ni klickar på länken kommer ni få frågan om att anmäla er till två dagar, anmäl er endast till utbildningstillfället tisdagen den 25 maj. Det andra utbildningstillfället är endast
för ungdomar som sökt sommarjobb genom projektet Unga influencers på landsbygden
vilket drivs av Sydöstra Skåna, Mittskåne och Skånes ESS. Utbildningen är via Zoom, länk
skickas efter anmälan.

Projektet Unga Landsbyggare syftar till att främja företagsamhet och engagemang på
landsbygden i Halland med särskilt fokus på unga mellan 18-30 år. Unga Landsbyggare
arrangerar återkommande träffar som ger tillfällen för företagare, föreningar eller andra
unga drivna personer att mötas, få inspiration och kunskap samt knyta nya kontakter.
Unga Landsbyggare drivs av Lokalt Ledd Utveckling Halland och finansieras av EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Region Halland och där igenom alla Hallands
kommuner. Läs mer om Unga Landsbyggare och håll dig uppdaterad här!
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KONTAKT
Unga Landsbyggare: Annie Linsemark, annie@linsemark@lluh.se / 0766-40 32 57
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