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International ekspert i sociale medier kommer til Ringsted
Rønnedevej 9

Vækstfabrikken i Ringsted afholder den 29. september en workshop for lokale
iværksættere. Til at lede slaget har de allieret sig med amerikaneren Alex Sabour,
der er Head of Digital & Social Media hos virksomheden Citrusmedia og en af de
førende eksperter, når det kommer til virksomheders brug af sociale medier. Han
vil på workshoppen lære lokale iværksættere, hvordan de kan bruge sociale
medier som Facebook, Twitter og LinkedIn strategisk i deres markedsførings- og
salgsarbejde.
Alex Sabour har i flere år arbejdet med udvikling og kreativ markedsføring for
globale brands som Adidas og Lego på sociale medier og ifølge ham kan små
virksomheder også høste mange fordele på de sociale medier:
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”90 % af alle virksomheder kan i virkeligheden få gode resultater af at bruge
sociale medier, men det er en forudsætning, at det bliver gjort rigtigt for den
enkelte virksomhed – og det tager tid. En frisør og en IT virksomhed skal bruge de
sociale medier på vidt forskellige måder, men de kan begge opnå gode resultater
ved at gøre det", siger Alex Sabour og understreger samtidig en at god forståelse
for de enkelte medier, planlægning og opbygning er en forudsætning for at skabe
en succesfuld markedsføringsstrategi på sociale medier.
På workshoppen vil de deltagende virksomheder lave en række individuelle
øvelser, case-arbejde og præsentationer. Der vil også være mulighed for at sparre
og netværke med andre virksomheder.
Arrangementet er gratis og virksomheder, som er fra 0-3 år kan deltage.
Mere information på: www. ringsted.dk/begivenhed/workshop-med-ekspert-isociale-medier-alex-sabour
Tid og sted
Workshoppen afholdes den 29. september fra kl. 09.00-16.00 på Vækstfabrikken i
Ringsted, Garnisonen 38, 4100 Ringsted
Tilmelding og spørgsmål
Tilmelding og spørgsmål kan henvendes til projektleder i vækstfabrikkerne Søren
Berg Jørgensen på mail sbj@vaekstfabrikkerne.dk eller på 27 12 11 90.
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Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Erhvervskonsulent Ditte Jessen, tlf. 41 77 02 75
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