Kære medlem .
ET BILLEDE SIGER MERE END 1000 ORD?
Vi fejrede den 26. maj 10 gangs jubilæum for vort program af online workshops, der blev igangsat i
slutningen af marts for at kunne fortsætte aktiviteterne, mens begrænsningen for større forsamlinger var i
kraft. Vi havde nok regnet med at drosle lidt ned på online nu, men da vi ikke er ovre på den anden side
endnu, får I lige et par gode online tilbud mere!
De fleste af os har efterhånden udskiftet vort gamle Nikon eller Pentax med den kamerafunktion, der i
dag er i alle smart phones. Teknologien bliver hele tiden forfinet, og kvaliteten kan på mange måder
matche fortidens ikoniske mærker. Spørgsmålet er om du får det optimale ud af det udstyr, du altid har
ved hånden? Svaret på det er givet nej, og derfor tilbydes du en grundig indføring i mobilkameraets
muligheder, hvis du deltager i vores online workshop den 4. juni, 'Lær at lave gode fotos på
mobilen'. Dette er naturligvis relevant for alle, der vil understøtte deres tekster og opslag med et
knivskarpt billede og husk: Et billede siger mere end 1000 ord. Tilmelding er åben ved klik på banneret
nedenfor, og vi lover det bliver 'Canon'!
Virksomhedernes hverdag har nærmest ændret sig hurtigere end teknologien for mobilkameraer under
Corona-krisen. På vejen tilbage til mere normale tilstande, melder der sig dog tanker om, hvorvidt vi skal
fx ændre vor strategi, ændre vor kundeprioritering og hvilke indsatser kan sikre en hurtig genstart af
vores salg. Giv dig selv tid til en tur op helikopteren ved at hive 2 x OneHour ud af kalenderen den 10.
juni , når vi i samarbejde med Erhvervshus Sjælland kigger på din strategi, dit salg, din økonomi og din
organisation. Webinaret er forbeholdt virksomheder, der er mere end 3 år og der er mulighed for
gratis sparring 1:1 med underviserne efterfølgende. Tilmelding er åben nedenfor.
Vi byder i denne uge velkommen til et medlem, der måske ikke er helt enig i det med et billede og de
1000 ord. Det er Jesper fra Skrivekompagniet, der er specialiseret i netop det skrevne ord og
formidlingen af kompliceret stof. Velkommen byder vi også til Søren Steensen, der færdes mest i
billedkategorien med sit grafiske design og arbejdet med virksomheders visuelle udtryk. Vi planlægger at
præsentere jer for både Jesper og Søren på fyraftensmøder i efteråret, hvor de vil dele ud af deres viden
på de respektive områder. Så skulle vi være dækket ind med både billeder, ord - og hvad der kunne ligge
lidt midt imellem!
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skrivekompagniet.dk
Skrivekompagniet formidler fagstof gennem tekster, som målgruppen kan forstå og indleve sig i.
Mangler din organisation tekster, som præsenterer jeres faglighed? Tekster, som samtidig er æggende
og lette at læse? Så kan et samarbejde med Skrivekompagniet være løsningen. Skrivekompagniet drives
af Jesper Handberg Nielsen, der med bunkevis af tekster i fingerspidserne kan opfylde de fleste
tekstbehov. Om det gælder uddannelsesstedets webtekster eller advokatkontorets blogartikler, leverer
Skrivekompagniet kvalitet og en fleksibel service. I regi af Erhvervsforum er Skrivekompagniet
interesseret i at bygge relationer med fx lokale organisationer, der lever af at formidle komplekst fagligt
stof til kunder eller brugere i.e. advokatkontorer, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, a-kasser,
Roskilde Kommune og Jobcenter Roskilde. Læs mere på hjemmesiden og kontakt Jesper på
nedenstående:
Kontaktinfo:

Hjemmeside: skrivekompagniet.dk
Kontaktperson: Jesper Handberg Nielsen, Tlf. 93 96 17 17
Email: Jesper Nielsen

sorensteensen.dk
Søren Steensen tilbyder design og rådgivning til alle, der ønsker at gøre et stærkt indtryk på deres
målgruppe. Søren er garanten for, at det visuelle udtryk understøtter de forretningsmæssige mål, at
designet er konsistent og karakterfuldt, og at designleverancen er afstemt i forhold til kundens ønsker og
behov. Søren Steensen arbejder med design til digitale medier, brand identitet, illustrationer, layout af
tryksager samt strategisk designrådgivning.
Blandt sine kunder har Søren Steensen adskillige virksomheder fra Roskilde og omegn. Den lokale
forankring en et aktiv, som Søren ønsker at styrke yderligere, og derfor byder Søren alle virksomheder
fra lokalområdet velkommen, store og små, private og offentlige. Og gerne nye samarbejdspartnere
inden for eksempelvis kommunikation, markedsføring og digitalt design. Tag endelig fat i Søren og få en
god snak om jeres behov for designydelser og muligt fremtidigt samarbejde.
Kontaktinfo:
Adresse: Allehelgensgade 13,1., 4000 Roskilde
Telefon: 22 55 45 28
E-mail: kontakt@sorensteensen.dk
Hjemmeside: sorensteensen.dk

Få en ulønnet og køreklar praktikant i op til 12 uger
Studerende på Zealand Roskilde skal som et led i deres uddannelse i 12 ugers praktik. Det er
studerende, som kender den nyeste teknologi indenfor kodning, cyber security og digital markedsføring.
Det er en unik mulighed for din virksomhed til at få et ungt menneske ind, som med ganske lidt coaching
vil være i stand til at bidrage med det samme. Lige nu er der en del af de studerende, som skal i praktik til
august og har i plads til en ung digital indfødt, der brænder for at skabe værdi i din virksomhed, så kan du
kontakte akademichef på Zealand Roskilde Peter Schwalbe på 5076 2668 eller mail pesc@zealand.dk
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