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TEMA: Boost butikken med de sociale medier

Dette tema er spækket med idéer, guider, tips og tricks til branding på de sociale medier. Brug dem på dig
selv eller over for dine kunder.

Garvede brugere af de sociale medier giver dig inspiration, tips til hvordan du undgår de værste faldgruber
og idéer til den effektive brandingstrategi.

Direkte til guider, tips og inspiration i lange baner

Seminardatoerne er lagt fast
Foto: Marianne Bækbøl

Freelance Seminar 2016

Endnu en gang kaster vi os ud i at arrangere et Freelance Seminar
fyldt med spændende oplæg, workshops og andet freelancefagligt
kræs.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

De vigtige datoer finder du her

FreelanceGruppen er på Facebook

Hver uge lægger vi artikler, arrangementer, relevante links og andre
godter ud til vores følgere på Facebook. Vi har snart 800 følgere, og du
kan nemt blive én af dem.

Bare tryk her, så kommer du direkte til synes-om-knappen
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Hjælp formandsskabet med at
kæmpe for mere åbenhed
Foto: Thomas Tolstrup

Giv dit bidrag til forbedring af
offentlighedsloven

Lars Werge: "Vi skal have lavet den lov om. Og det kræver, at vi i
fællesskab arbejder benhårdt de næste par år med at samle viden og
erfaringer, der kan bruges til at overbevise politikerne om, at de tog fejl,
da de vedtog den gældende lov. Og her er det helt afgørende, at vi får
hjælp fra de medlemmer, der véd, hvor skoen trykker”

Læs om DJ's indsats, og se her, hvordan du bidrager

Webredaktionen holder ferie!

Med udsigt til hedebølge i næste uge er det med stor glæde, at vi
drager på ferie.

Næste nyhedsbrev udkommer medio august.

Ind til da: Arreviderci, auf wiederschauen og rigtig god sommer til alle
medlemmer og samarbejdspartnere.

Marie Bille og Marianne Bækbøl

Årshjulet siger FERIE :-)
Foto: Ida Rosgaard
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