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TEMA: SÆLG TIL UDLANDET
Med dette tema sætter vi spot på at sælge til udlandet og du kan få tips, tricks og inspiration fra garvede
kolleger.

Direkte til hele temaet

Se lyset, tag på Freelance Seminar.
Årets tema: Frihed og fællesskab
Foto: Morten Bergholt

HESTEKUSK,
TAXAMAND OG
BOB DYLAN
Du får det hele på årets
Freelance Seminar.
Spændende foredrag, lærerige
workshops og dejlig musik. Du
kan også få læst godnathistorie
eller høre om en god bog i
Forfatterloungen. For ikke at
tale om dine muligheder for
kollegialt samvær og mulighed
for netværksudbygning. 
Det hele foregår i weekenden
4. til 6. marts på Kobæk Strand
Konferencecenter i Skælskør.

Tjek program, meld dig til, bliv

glad

MEDLEMSTILBUD
DER SPARKER R..
Med VOCAST kan du nemt
sende nyhedsbreve ud. Med
Retriever kan du finde millioner
af artikler. På La Oficina kan du
få en billig kontorplads i et
hyggeligt fællesskab. Med
Ritzau Tid og Sted kan du
pitche idéer længe inden
begivenhederne finder sted. 

Kort sagt: Gå ind og tjek ud
hvordan vores medlemsgoder
kan bidrage til din forretning.

VEJEN TIL GRATIS OG
FAVORABLE TILBUD TIL DIG

Kom over til os på Facebook
Illustration: Facebook

HALLO - HALLO
FACEBOOK
KALDER
På Facebook lægger vi links til
artikler, vores og andres
arrangementer og kurser. Ind i
mellem linker vi også til andre
freelancerelevante emner, som
hvordan man passer på sig
selv, får succes eller andet
frydefuldt freelancefagligt stof. 

Vi er oppe på 925 følgere og
glæder os til at DU også bliver
en del af vores følgere.

Du er KUN to klik fra 'synes om'

http://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=48475C427145415144704843#%23WebVersion%23%23
http://www.freelancegruppen.dk/
http:/
http://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=48475C427145415144704843#%23OptOutList%23%23
http://freelancegruppen.dk/Tema/TEMA-Salg-til-udlandet/
http://freelanceseminar.dk/
http://freelancegruppen.dk/Medlemstilbud/
https://www.facebook.com/FreelanceGruppen/


Skal du med på gruppebilledet?
Foto: Per Daugaard

ER DU KANDIDAT TIL BESTYRELSEN?
Tre bestyrelsesmedlemmer fortsætter ikke i bestyrelsen, og traditionen
tro er formanden på valg, så vi inviterer interesserede medlemmer til at
stille op til valg til bestyrelsen. 
At være en del af FreelanceGruppens bestyrelse er fagligt arbejde, der
rykker. Spændende og arbejdssomt.

BLIV KLOGERE PÅ BESTYRELSESARBEJDET HER

Udvid din andedam - afsæt dine produkter
uden for Danmarks grænser
Flere og flere danske og udenlandske fotografer og journalister har i de
senere år fået øje på udenlandske medier, som en mulighed for
afsætning af journalistiske produkter, men der er stadig plads på
markedet.

Bliv meget klogere på at sælge til udlandet
Sune Engel Rasmussen skriver til
hele verden fra Kabul
Foto: Danielle Moylan

Du kan også få artikler og fotos i
udenlandske magasiner
Foto: Eric Delapierre

10 gode råd om at komme i gang med
udenlandske medier
Det kræver noget benarbejde i starten, når du gerne vil ud over landets
grænser, men når du først er i gang, kan det hurtigt tage fart. 

Få 10 gode råd fra de garvede om, hvordan du får hul på udlandet.

De er lige her

Tag DJ med på råd og forøg din chance for
udenlandsk succes
Faglig konsulent og specialist i freelance-spørgsmål og udfordringer,
Kirstine Baloti, får jævnligt spørgsmål om at afsætte i udlandet. 

Det vigtigste er, at du ikke holder dig tilbage for at kontakte DJ, hvis du
ønsker at sælge udenlands, de har gode råd til dig.

Nederst finder du andre gode info-links

Kirstine Baloti rådgiver også om salg
til udlandet
Foto: Thomas Tolstrup

FreelanceGruppen      •    Tlf: 3342 8000    •    formanden@freelancegruppen.dk    •    www.freelancegruppen.dk

AFMELD NYHEDSBREV

http://freelancegruppen.dk/Nyheder/2016/Januar/Er-du-kandidat-til-bestyrelsen-/
http://freelancegruppen.dk/Tema/TEMA-Salg-til-udlandet/Udvid-din-andedam---salg-til-udlandet/
http://freelancegruppen.dk/Tema/TEMA-Salg-til-udlandet/GUIDE-Sadan-kommer-du-i-gang-med-salge-til-udlandet/
http://freelancegruppen.dk/Tema/TEMA-Salg-til-udlandet/Sadan-oger-du-din-succes-Tag-DJ-med-pa-rad/
mailto:formanden@freelancegruppen.dk
http://www.freelancegruppen.dk/
http://www.anpdm.com/content/preview.aspx?Id=48475C427145415144704843#%23OptOutList%23%23

