Thomas Hjortshøj

Thomas arbejder indenfor Marketing,
Design og Kommunikation og ejer
ConceptHuset i Kolding.
Producerer mange reklamefilm til tv og
de sociale medier og leverer kreative
løsninger til virksomheder, der ønsker
en bedre bundlinje.
Han både producerer og eksekverer på
de traditionelle og sociale medier.

PRIS OG TILMELDING
TIL SEMINARET

295 kr.

Prisen er
der dækker forplejning og
opkræves i din klub.

Tilmelding gøres på Rotarys
Distrikt 1480 hjemmeside
under Distrikt 1480.
Du logger ind på Rotarys
hjemmeside med dit
password finder seminaret
og tilmelding dig.
Tilmelding senest d. 10.
september. Der fremsendes
faktura, som skal være betalt
inden d. 22. september.

SNAK
SÅ DE’
BATTER
- Synlighed, synspunkter og service above self
danner rammen om Thomas Hjortshøjs indlæg, og som overskriften antyder, ja,
så handler det om kommunikation, Rotary’s DNA, interessenters påvirkning på et
fælles trav, medlemsalder kontra medlemskompetencer, hvordan får vi nye medlemmer, hvad forventer de nye medlemmer og hvad gør vi ift. medierne, både de
sociale og de traditionelle.
Alt dette og meget mere kan du opleve på PR og medlemsseminaret
d. 24. september kl. 18.00 – ca. 21.30 på
Kursuscentret Slangerupgaard, Elmuevej 32, 4654 Faxe Ladeplads
Thomas er Rotarianer og var bl.a. med til at starte Hjørring Morgen RK for 10 år
siden, der i dag har knap 50 medlemmer og aldrig har haft problemer med at
skaffe medlemmer. Han har været formand for de fleste udvalg, gennemført et af
de første RLI, været medlem af D-1440 PR-/PI-udvalg i tre år. Er i år Klubmester i
Koldingfjord RK og har været medlem af D-1461 PR-/PI-udvalg i et år.
Program:
Kl. 18.00 – 18.30 Middag
Kl. 18.30 Introduktion ved Lissi Håkansson og Annette Hansen
Kl. 18.40 Thomas Hjortshøj
Kl. 20.10 Workshop vedr. medlemsudvikling
Kl. 20.40 afrunding på workshoppen og diskussion
Vær hurtig og tilmeld dig allerede nu, hvis du ikke vil gå glib af denne enestående
chance for at få et kick off og møde andre af dine Rotary kammerater

DISTRIKT 1480

Mange Rotary hilsner
Lissi Håkansson formand medlemsudvalget
Annette Hansen formand PR udvalget

