Inbjudan till utbildningsdag – del 2

Mer kunskap och nya vanor
”DAGENS ERBJUDANDE –
konsten att bjuda in och presentera
så folk kommer och media skriver”
Denna utbildningsdag ges på två orter med samma innehåll

Onsdag 13 september 2017, Borlänge
Torsdag 21 september 2017, Mora

Under dagen kommer vi fördjupa oss inom de områden vi berörde
under workshopen i april och arbetar utifrån verkliga exempel:
- Planerad kommunikation med enkla medel. Kanalval
(utgångspunkt från workshop 25 april) och möjliga
strategier för biblioteksverksamhetens kommunikation.
- Biblioteket som varumärke - profil, identitet och image
- Arbeta med proffsen - att skapa pressinformation och arbeta
med kommunikationsavdelning/ansvarig.
- Digitala medier och trycksaker – utveckling, medvetenhet
och strategier
Vänd för program och anmälan
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PROGRAM
9.30

Kaffe/Te + smörgås

10.00

Hänt sen sist vi sågs. Reflektioner och behov.
Varumärke/Kommunikationsplanering/
Kommunikationsavdelning
Bibliotekens exempel - arbete i mindre grupper

12.00

Lunch på egen hand

13.00

Arbeta med proffsen - press och media
Digitala och tryckta medier
Bibliotekens exempel - arbete i mindre grupper

15.00 – 15.30 Kaffe/Te och god kaka
Att förbereda hemma
Vi vill att varje bibliotek tar med en genomförd aktivitet och en
kommande aktivitet från verksamheten:
1. Förbered er för att berätta om/visa upp en genomförd
aktivitet som ni är extra stolta över eller där ni provade att
marknadsföra på ett nytt sätt. Till exempel:
 Ett pressmeddelande ni vill dela med er av
 Om ni provade på att bjuda in till en aktivitet
på sociala medier med inspiration från
Livrustkammaren.
2. Ta med en kommande aktivitet ni vill ha inspiration och
stöd med inför marknadsföring.
Tid
Plats
Kostnad
Anmälan

Frågor
Övrigt

2017-09-13 eller 2017-09-21
Kl 9.30-15.30
13 september - Borlänge bibliotek
21 september – Mora bibliotek
Ingen kostnad.
Borlänge - Senast 2017-09-04
Mora – Senast 2017-09-11
Anmäl er till lansbiblioteket@falun.se
Ange ev specialkost.
Linda Sävhammar
Tel 023-861 23, linda.savhammar@falun.se
Se under rubriken: Att förbereda hemma
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