I forbindelse med

Gründeruka
Arrangerer vi tirsdag 15. november 2016

Minglekveld med temaforedrag
"Hvordan få økt synlighet i markedsføringen?"

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping inviterer deg til minglekveld med faglige påfyll.
Kveldens hovedtema er "Hvordan få økt synlighet i markedsføringen". Det blir også
presentasjon av våre nye nettsider. Du møter andre gründere som har kommet i gang
eller har planer om å etablere, mingling / nettverksbygging, mulighet for "speeddating" og individuell møte med vår rådgiver.
Dette er en unik anledning for deg til å få økt innsikt i hvordan du kan markedsføre din
bedrift via sosiale medier, møte nye mennesker og knytte nettverk, presentere bedriften
din og lære noe nytt. Send gjerne invitasjonen videre til dine kontakter dersom de går
med planer om etablering av egen bedrift.

Velkommen!
Tid:

Tirsdag 15. november 2016, kl. 17:00 – 20:00

Sted:

Grønland 32b, 3045 Drammen

Kursavgift:

Arrangementet er gratis. Lett servering.

Påmelding:

Er du ny ved senteret? Fyll ut registreringsskjema på
www.nsfv.no Er du registrert hos oss fra tidligere, send e-post til
post@nsfv.no for påmelding

Program, 15. november 2016

Tid

Tema

17:00 - 17:15

Velkommen

17:15 – 17:30

Presentasjon av NSFV og våre nye nettsider

17:30 – 18:00

18:00 – 19:30

19:30 – 20:00

Litt mat, nettverksbygging og mulighet for "Speed-dating" og
individuell møte med vår seniorrådgiver.
Temaforedrag: "Synlighet i markedsføringen. Hvordan bli funnet ved
søk, hvordan få respons, hvordan få kunden til å agere? Hva virker
og hva virker ikke?"
Mere mat, nettverksbygging og fortsatt mulighet for "Speed-dating"
og individuell møte med vår seniorrådgiver.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Norsk senter for flerkulturell verdiskaping er nasjonalt kompetansesenter og et etablerersenter som skal bidra
til økt gründeraktivitet og verdiskaping blant flerkulturelle i landet. Et stort nettverk av samarbeidende parter fra
offentlig sektor, næringslivet og akademiske miljøer står bak senteret. Senteret bistår innvandrere med
bedriftsetablering, kompetanseutvikling, rådgivning / coaching og bistand til finansiering ved hjelp av eksperter
med næringslivserfaring.
Senteret er heleid virksomhet i Buskerud fylkeskommune. Mer info om senteret: www.nsfv.no

