Webinar for skoleledere via Zoom
Om digitalt katalog
Torsdag den 7. maj kl. 13.00-14.00.
Der er mange fordele ved et digitalt aftenskolekatalog. Det kan inspirere med tekst og billeder, og der
linkes direkte ind til den hjemmeside, hvor et køb kan foretages. I disse Corona-tider går den digitale
udvikling stærk og mange flere borgere er kendt med de digitale medier, så et digitalt aftenskole katalog vil
ikke virke fremmede for de fleste. Vi får samtidig mulighed for en mere fleksibelt løsning, som kan tilrette
løbende og som har en meget kort produktionstid og dermed tilpasses de muligheder, som der vil være for
aftenskoleundervisning for sommer og efterårsperioden netop i år.
Der er også andre fordele som fx at det er en tidsbesparende proces, da flere skoler kan arbejde sammen
om den grafiske udformning, hvilket også vil give færre omkostninger til opsætning
Endelig kan online markedsføring målrettes og måles, så vi kan tage læring af hvad der virker.
Men men… et digitalt katalog dumper IKKE ned i folks postkasser, så der skal være en væsentlig og
understøttende markedsføringsindsats rundt om det digitale katalog med presseomtale, nyhedsbreve og
Facebookopslag/annoncering.
Indhold
• Hvad kan et digitalt aftenskole katalog, og hvordan skal det understøttes med anden markedsføring.
• Om arbejdsgange i at fremstille et digitalt katalog.
• Et digitalt katalog skal deles via en platform – i LOF arbejder vi med Ipaper. Hør mere om dette.
• Lidt om økonomien i et digitalt katalog.
• Videre arbejde med digitalt katalog – evt. nedsættelse af en netværksgruppe.
• Drøftelse af hvilke tiltag/kurser der kunne være behov for vedr. produktion og markedsføring af et digitalt
katalog
Oplæg præsenteres ved Dorthe Lykke Olesen, udviklingskonsulent, LOF, dlo@lof.dk
Mål: At give interesserede skoleledere indsigt i hvordan et digitalt katalog udarbejdes, hvilken økonomi og
hvilken markedsføring det kræver.
Praktisk information: Du modtager et link til Zoom på dagen. Anvend gerne headset.
Læs mere her http://www.lofnet.dk/udvikling/markedsfoering/digitalt-katalog/
Se gerne nærmere på de første digitale LOF katalog fra Mariagerfjord-Rebild, Holstebro-Struer og
Midtjylland.
Tilmelding senest fredag den 6. maj kl. 15 på dette link www.lofnet.dk/kurser Gratis deltagelse.

