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Vidste du, at et stærkt brand ifølge forskerene kan give en organisation status 
som førstevalg blandt eksempelvis investorer, kunder, ansatte og andre stakehol-
dergrupper?
Og vidste du, at forskerne videre siger, at et stærkt brand skaber tillid – og at tillid 
er en vigtigere indikator for, at en relation vil fortsætte, end tilfredshed er?
Derfor er det meget vigtigt, at vi sammen hjælper Rotary med at stå stærkt som 
brand: Fordi vi gerne vil være førstevalg blandt dem, der leder efter et netværk, 
der er så meget mere end det gængse erhvervsnetværk.

Men hvordan skaber vi i praksis et stærkt brand?
Det handler dette PR-seminar om.
Seminaret er særligt for PR-ansvarlige i klubberne, men alle er velkomne.

Når seminaret er slut ved du:
• Hvad der kendetegner et stærkt brand.
• Hvordan du skaber synlighed for Rotary.
• Hvordan du viser Rotarys særkende og autencitet.
• Hvordan du bruger især de sociale medier til arbejdet med branding.

På gensyn
Annette Hansen, PR udvalget D1480

Hvornår er det?
Torsdag d. 5. marts kl. 18.00

Hvor er det?
Roskilde Gymnasium,
Science bygningen,
Borgerdiet 1, Roskilde

Pris 195 kr. incl forplejning

TILMELDING SENEST?
Senest d. 27. februar på Distriktets 
hjemmeside. Husk at logge ind, finde 
mødet og rulle ned til den sorte ram-
me hvor der står subcribe eller tilmeld.

Hvis du er administrator eller redaktør 
på en Rotary-facebook-side eller andre 
sociale medier, så husk dit log-in og 
tag meget gerne en bærbar computer 
med. Dette er dog ikke et krav for at få 
noget ud af aftenen.

INDBYDELSE TIL
PR SEMINAR 2020

Derfor er 
branding 
mere end 
varm luft 
(og kan gøre
en reel forskel
for Rotary)

Oplægsholder og underviser er Jeannette Refstrup, der er ARPIC (Assistant Rotary Public 
Image Coordinator) i Zone 18. Jeannette har siden 2012 været medlem af Horsens Vestre 
Rotary Klub og er projektleder på arbejdet med branding & PR i Distrikt 1450. 

I det civile liv er hun selvstændig med kommunikations-bureauet StrupStrup®, der blandt 
andet arbejder med branding. Desuden underviser hun i forskellige discipliner inden for 
særligt digital kommunikation og markedsføring. Hun er uddannet journalist og Executive 
Master i Corporate Communication.

Karin Lund-Frank titel pt er Distriktstræner i 1470
og jeg har været ARPIC i 6 år i zonen.


