NÄR: 25 november.

SPREAD THE WORD!
Vad händer med alla EU-pengar? Vi som arbetar med EU-projekt vet precis vilken utveckling våra egna
projekt leder till men vad vet vi egentligen om andras projekt? Och vad vet andra om våra? Vi har ett
gemensamt ansvar att sprida alla de goda resultat som produceras tack vare EU-finansiering. Men hur
skall det gå till? Med liten budget och stor tidspress är detta en utmaning. Låt oss anta den tillsammans!
Vi tror att två viktiga komponenter för att nå igenom informationsbruset är goda mänskliga relationer och kontakter samt att hitta de små men effektiva marknadsföringsknepen som väcker intresse.
Lite kreativt trolleri helt enkelt.
Den 25 november är du inbjuden till Campus
Varberg för att träffa människor från hela Europa
som arbetar med EU-projekt. Här kan du diskutera, nätverka, sprida kunskap om dina projekt och
lära dig mer om andras.

Under dagen får du möjlighet att:
• I en demomiljö ta del av hur andra aktörer, nationella som internationella, går till väga för att paketera och visa sina projekt. Du som aktör kan också
ställa ut på mässan.
• Lära dig mer om nätverkande och praktiskt pröva dina nya kunskaper. Vi har ett riktigt proffs på
plats för att själva bli proffs på att nätverka. Allt
ifrån din röst, ditt kroppsspråk, ditt syfte och ditt
mål är nycklar på vägen för att skapa goda kontak-
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ter och hitta intressenter till ditt budskap.
Du kommer i samband med detta få möjligheter
att nätverka tillsammans med andra deltagare och
diskutera dagens ämnen.
• Höra hur marknadsföring med små medel kan nå
stor framgång. Vi är många som sitter i samma båt
när det gäller att trolla med våra resurser. Dagens
föreläsningar sätter denna verklighet i en ny kontext och bjuder på såväl inspiration som handfasta
tips på hur man kan nå ut stort med små medel.

KLOCKAN: 09.00–13.00.
KOSTNAD: Kostnadsfritt tack vare
medel från Programmet för Livslångt
Lärande, Interreg IVA, samt Europeiska
regionala utvecklingsfonden.
ANMÄLAN: En formell inbjudan kommer
inom kort. Men sätt redan nu ett kryss i
din almanacka.
PLATS: Campus Varberg.
ARRANGÖR: Alexandersoninstitutet
är en av Hallands ledande utvecklingsplattformer inom projektverksamhet och
efterfrågad utveckling. Idag bedrivs ett
tiotal projekt på institutet där flertalet
möjliggörs tack vare stöd från EU.

