TEMA:
Marknadsföring

INBJUDAN

GRATIS!

V Ä L K O M M E N T I L L E N I N S P I R AT I O N S T R Ä F F M E D T E M AT M A R K N A D S F Ö R I N G !

Lär dig mer om marknadsföring, möt andra unga, driftiga och engagerade personer och inspireras av
landsbyggare som vågat sina drömmar!

NÄR: 28 feb kl 17-19
VAR: Hantverksgården, Falkenberg
FÖR VEM: alla unga landsbyggare som verkar på Hallands landsbygd och som är mellan 18-30 år. Träffen
är även till för er som verkar i staden men som drömmer om att ta steget och bli en landsbyggare.

Vad är en Landsbyggare?
En landsbyggare är en driven och engagerad entreprenör, förening eller person som verkar på landsbygden,
som vill vara delaktig i den lokala utvecklingen och som bidrar till en kreativ landsbygd som sprudlar av
drivkraft och liv.
MINGEL OCH TILLTUGG
Träffen startar med ett drop-in-mingel där det bjuds på tilltugg. Här får ni chans att hälsa på alla innan vi
drar igång.
INSPIRATIONSFÖRELÄSNING
Vad är egentligen marknadsföring? Hur identifierar jag mitt
varumärke och hur och var ska jag synas? Marknadsföring är så
mycket mer än reklam, annonser och för många dyra kostnader.
Dagens inspirationsföreläsare, Jennifer Erlandsson, pratar om
marknadsföring, tittar på olika exempel och låter deltagarna
utforska sina egna varumärken och värden. Målet med träffen är
att du ska få enkla verktyg och idéer till din marknadsföring.
Jennifer pratar om kanaler och vad som gör sig bäst var, men
också hur du på ett enkelt sätt kan skapa din egen marknadsföring
utan att behöva dyra konsulter. Det blir en interaktiv föreläsning
med inspiration, diskussioner och mindre gruppövningar.
PROJEKTSTÖD
Genom Unga Landsbyggare kan ni som är mellan 18-30 år söka
projektstöd för er entreprenöriella idé. I slutet av träffen får ni som
är intresserade mer information och möjlighet att ställa frågor om
projektstödet.

Jennifer Erlandsson är i grunden journalist och
har jobbat inom såväl tv, press, radio och webb.
Hon är idag landsbygdsambassadör, entreprenör
och egenföretagare inom kommunikation och
marknadsföring - både åt offentlig sektor och
privata näringslivet. Hon har bland annat drivit
turridningsföretag, varit med i Bonde söker fru, var
initiativtagare till projektet Lev din dröm och driver
idag företaget Landsbygdsdröm med målet att
locka fler till landsbygden över hela Sverige.

ANMÄLAN
Anmäl dig HÄR senast den 26/2. Det går också bra att maila till maria.wangsell@lluh.se.
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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. Läs mer om Unga Landsbyggare här!
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FÖLJ UNGA LANDSBYGGARE
PÅ SOCIALA MEDIER

