KOMMUNIKATIONTILFREMTIDEN
STYRK JERES SYNLIGHED MED HJÆLP FRA EN FREMTIDSFORSKER OG
EN KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER. SYNLIGHED ER EKSISTENS. OGSÅ I FREMTIDEN
Fremtidens brugere og forbrugere er individualistiske
følelsesmennesker, der zapper rundt fra situation til
situation. De deler, linker og liker på de sociale medier
og tænder af på ‘tankpasser’ reklame og envejskommu
nikation. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at jeres
kommunikation er strategisk. Den skal tage afsæt i jeres

SKRÆDDERSYET TIL JER
Vi skræddersyr en workshop eller proces tilpasset jeres
organisation og kommunikationsudfordringer. Sammen
finder vi fixpunktet for jeres fremtidige kommunikations
indsats.

grundlæggende værdier. Og den skal forholde sig til
både det I siger, det I gør og måden I gør det på.

REJSE IND I FREMTIDEN
Vi inviterer jer på en rejse ind i fremtiden. Ved hjælp af
værktøjer fra fremtidsforskningens og journalistikkens
verden får I forståelse for de mest markante udviklings
tendenser og det nye mediebillede.
Vi gør jer skarpe på, hvad I står for i dag og gerne vil
stå for i fremtiden. I får et solidt fundament for jeres

JERES UDBYTTE:
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1

Fælles bevidsthed i hele organisationen
om jeres værdier og strategi for kom
munikationen. Fra reception og sælger
til kommunikationschef og ledelse.

2

Forståelse for de mest markante

3

Indsigt i det nye mediebilledes

4

En værktøjskasse til at tænke

udviklingstendenser i fremtiden.

kommunikation langt ud i fremtiden.

ALT KOMMUNIKERER
Alt kommunikerer virksomhedens eller organisationens
brand. Et telefonopkald, en faktura eller en bemærkning
i receptionen kan spille en større rolle for en kundes op
fattelse af organisationen end en kommerciel reklame.
Derfor skal alle medarbejderne kende og forstå funda
mentet for jeres strategiske kommunikation.

muligheder og faldgruber.

kommunikation og de rigtige historier
ind i hele jeres organisation.

‘Se jeres virksomhed med fremtidsbriller
og få værktøjer til at tænke
de vigtigste udviklingstendenser
ind i al jeres k ommunikation;
fra telefon og receptionen til
Facebook og synlighed i medierne’
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Medie-og Journalisthøjskole.
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