
Video er for tiden den mest effektive måde at kommunikere på de 
sociale medier og ved at bruge social storytelling speeder du kunde-
processen op, idet du ikke behøver at være fysisk til stede overfor 
hver enkelt kunde for at komme ud med dine budskaber. Via video 
og dine markedsføringsindsatser på de sociale medier kan kunden 
nemlig lære dig bedre at kende, synes om dig og endda stole på dig! 
Ultimativt varmer du leads op ude i periferien, som du måske ikke 
engang selv kender til endnu.

Det handler om at fortælle din virksomheds historie på en inspire-
rende og fængende måde, om at være autentisk og fortælle historier 
som rent faktisk interesserer dine kunder. Og det handler om at finde 
balancen mellem salg og personlighed.
 
Kom og få viden, der kan optimere den måde du kommunikerer på. 
Markus Hasselgaard og Gustav Idun Sloth fra Movimentum giver dig 
helt konkrete tips og tricks til, hvordan du skal strukturere, filme og 
redigere dine videoer, så de får den største effekt. 

TIDSPUNKT
Torsdag d. 19. september kl. 16.30-18.30

STED
Amtmandstoften 1, 9800 Hjørring

TILMELDING
Senest 18. september på www.hjec.dk

BLIV KLOGERE PÅ:

• Hvordan fortæller du din historie 

på en fængende måde?

• Hvordan strukturerer du din video, 

for at opnå størst effekt? 

• Hvordan optager og redigerer du 

din video? 

• Hvor og hvordan markedsfører du 

din video? 

- Og få et idékatalog med inspiration 

og introduktion til markedsføringsak-

tiviteter!

På vores StartUp Viden-caféer serverer vi vigtig viden for iværksættere, men også en sandwich, 
vand, kaffe/ te og frugt. KOM OG BLIV KLOGERE - HELT GRATIS!

PRIS
Gratis

FOR SPØRGSMÅL
Kontakt konsulent Lars Gaden Jensen 
på 9623 2606/ 21567343

STARTUP VIDEN-CAFÉ
VIDEO-STORYTELLING PÅ DE SOCIALE MEDIER

19.
SEPT

Movimentum består af to passionerede filmskabere, Markus Hasselgaard og Gustav Idun 
Sloth. Sammen har de opbygget en bred portefølje bestående af reklamefilm, eventvideo-
er, e-learning-materiale og meget mere blandt andet for Hjørring Kommune, Føtex, Meny, 
EUC Nord, Aalborg portland og Arena Nord. www.movimentum.dk
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