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SÆT DIT AFTRYK PÅ SEMINARET
Vi giver frokost, hvis du giver os dine bedste ideer til
FreelanceSeminar 2018 - Freelancer over alle grænser.
Vi inviterer til inspirationsmøde d. 21. September kl. 11-13. Vi giver frokost og dækker dine udgifter til offentlig
transport, hvis du til gengæld giver os dine tanker om temaet.
Hvordan får vi ordentlig betaling, når vi skal levere både video, foto og tekst?
Hvordan skaber vi de bedste betingelser for samarbejde, når vi laver projekter sammen med andre
fagligheder?
Og hvad kan vi gøre for at give udenrigskorrespondenter ordentlige vilkår?
Det er nogle af de spørgsmål, vi håber at kunne besvare på vores næste FreelanceSeminar, der har
overskriften “Freelancer over alle grænser”.
Inspirationsmødet foregår i DJ i mødelokale Store Strand. Du skal henvende dig i DJ’s reception i Gammel
Strand 46.
TILMELDING
Meld dig til hos knj@freelancegruppen.dk - så vi ved, hvor mange sandwich, vi skal bestille. Skriv i
mailen, hvis du er vegetar.
Vi glæder os til et godt seminar, der kommer til at foregå på Kobæk Strand d. 23.. til 25. februar 2018.
Hilsen seminargruppen

Fotograf, tegner, grafiker? Deltag i vores
Pop-up-udstilling
Er du tegner, fotograf eller grafiker med udstillingstrang? Vi andre vil
rigtig gerne se, hvad du producerer, og det kan vi komme til, hvis du
indsender et værk til jubilæumsudstillingen på Arbejdermuseet. Tryk på
linket neden for og læs alt om hvordan du gør.
Lad os andre se dit bedste værk
Illustration: Bo Sørensen

DER ER FRIST FOR INDSENDELSE AF VÆRKER DEN 9. OKTOBER

Indstil dine kollega-kammerater til SolidaritetsPrisen

Kender du nogen, der har ydet en særlig indsats for det faglige eller fagpolitiske fællesskab freelancere
imellem eller faste og frie imellem? Til FreelanceGruppens 40 års jubilæumsfest 28. oktober 2017 skal den
nyindstiftede 'SolidaritetsPrisen' for første gang uddeles. Fristen for indstillinger 15. oktober.
SÅDAN INDSTILLER DU DINE SOLIDARISKE KOLLEGER TIL PRISEN

Tegn SolidaritetsPrisens propagandaplakat
Vi skal have produceret en klassisk propagandaplakat, der blandt
andet skal gives til vinderen af Solidaritetsprisen.
Præmien for den bedste propagandaplakat er 5.000 kr. i
efteruddannelsesstøtte. Dertil kommer din streg jo så til at forme
SolidaritetsPrisens visuelle udtryk de næste mange år.
LÆS OM HVORDAN DU DELTAGER I PLAKATKONKURRENCEN

Grib remedierne og kom i gang
Foto: Martin Kurt Haglund

Eftermiddagsmøde:
Bliv nicheekspert gennem blogging
Denne workshop er for dig som har startet eller tænkt på at starte en
blog, men ikke ved hvordan du kommer videre.
Workshoppen er først og fremmest en indførsel i, hvordan
nicheblogging kan hjælpe dig til synlighed, anerkendelse og
eksponering samt potentielt ekstra kunder i bixen.
LÆS MERE OG MELD DIG TIL HER
Underviser Johanne Stenstrup
Foto: Johanne Stenstrup

Eftermiddagsmøde: Freelancer og
kommunikatør – kan du tjene flere penge
uden at arbejde mere?
Brug en halv dag på at forbedre din forretning i godt selskab med andre
freelancekommunikatører.
Alt i alt handler det om at gøre dig i stand til at optimere din forretning med andre ord tjene flere penge uden at arbejde mere.

Underviser Marie Irgens Jørgensen
Foto: Thomas Arnbo

LÆS MERE OG MELD DIG TIL HER.

FreelanceGruppen

•

Tlf: 3342 8000

•

formanden@freelancegruppen.dk
AFMELD NYHEDSBREV

•

www.freelancegruppen.dk

