Marketing Sparring
For Marketingkoordinatorer og - chefer

Hvad kan netværket tilbyde dig?


Ny viden omkring marketing, og skabe et rum for refleksion, videndeling og sparring med andre, der har en
lignende funktion som dig.



Nye ideer af at høre andres erfaringer og spare tid og penge på at opfinde den dybe tallerken igen og
slippe for at lave de samme fejl andre har gjort



At hjælpe dig med at holde fokus på strategisk marketing og ikke blive opslugt af drift (hamsterhjulet)



Et netværk, som du også kan bruge mellem møderne til gavn dig for dig og dit daglige arbejde.

Beskrivelse af gruppen:
Deltagerne er med til at sætte temaerne på gruppens møde, så vi arbejder med det som skaber størst mulig værdi
for såvel gruppen som den enkelte.
Der sidder konsulenter med i gruppen – men det er forbudt at sælge. Kunsulenterne deler ud af deres mangeårig
erfaringer på marketingsområdet – ligesom de ofte sidder med viden om hvad der rør sig.

Tovholder og styregruppe:
Nextwork fungere som tovholder og mødeleder for netværksgruppen.

Forventninger og leveregler:





Der er tavshedspligt i gruppen. Tillid og tryghed i en netværksgruppe er yderst vigtigt!
Vi bruger meget humor og er meget ligefrem i vores måde at være sammen på.
Vi forventer at du prioriterer møderne højt – og melder afbud hvis du skulle blive forhindret i at komme.
Det handler om respekt for hinanden – husk at afbud smitter!
Vi forventer at du vil dele din viden og erfaring – og tør sætte dig selv i spil.

Man må gerne mellem møderne stille spørgsmål til de andre gruppemedlemmer, evt. dele viden, værktøjer m.m.
Man må også spørge at andet gruppemedlem om et ekstra møde mellem de ordinære møder – på denne måde
opnår man fuldt udbytte af netværksgruppen.
Tip endelig din gruppe med relevante arrangementer – på den måde får vi ekstra viden.

Mødeform:



Velkomst kaffe og rundstykker.
Oplæg fra værtvirksomhed om deres erfaringer omkring med strategisk marketing både det vi er succes
med og det vi bliver udfordret på.
 Evt. internt eller eksternt oplæg i forhold til tema – og ud fra deltagernes ønsker.
 Diskussion og inddragelse af egne erfaringer
 Bordet rundt. (siden sidst – hvad er jeg optaget af? Mulighed for sparring på en konkret opgave, eller
drøftelse af hvordan kan vi bruge den viden vi har fået i oplæg) Bordet rundt kan afløses af arbejde i
mindre grupper – og opsamling i plenum
 Næste møde og afslutning
Møderne gennemføres på deltagernes egne virksomheder typisk fra 8.30 – 11.30. Det er Værtsvirksomheden der
står for forplejningen.

Økonomi og medlemskab:
2300 kr. + moms for et års medlemskab (4 møder)
Udmeldelse af gruppen skal ske til Susanne Lynge Hansen – Suh@nextwork.dk/40223739 senest en måned inden
kontingentets udløb.

Mødedatoer:
16. februar 2016 kl. 08.30-11.30 hos Agri Nord
28. april 2016 kl. 08.30-11.30 hos ???
14. september 2016 kl 08.30-11.23 hos Stadsing
10. november 2016 kl. 08.30-12.00 hos Mekoprint ???

Forslag til emner:
Sociale medier – administration af Linkedin virksomhedssider * Damage Control * Lovgivning * Indhold * Ejerskab *
Grupper * Opbygning af bloggernetværk
Lovgivning – Ny lovgivning * Privat politik * Brug af cookies * Nyhedsbreve *
Nyhedsmails – Indhold * Frekvens * Form (on-offline) * Ejerskab * ROI *
Events og tendenser – Messer * Konkurrencer *
Online markedsføring samt integration med øvrige aktiviteter.
Effektmålinger – Kampanger * Direct mail kampanger * Elementer der gør forskellen
B2B – Happening* Aktiviteter * Konkurrencer * online ordresystem *
Annoncering/sponsorater – Hvordan får vi mere ud af det?
Personlig gennemslagskraft
Analyser * forstå dine kunders adfærd

I Netværksgruppens deltagere:
Bladt Industries * Energi Nord * Agri Nord * Olesens idé & TXT * Aalborg Gummivarefabrik * EICO A/S * Mariendal
Electrics * Stadsing * Winther Holding * Nordic Computer * NS System * Combine * Clienti * Mekoprint *
GG Marketing

