6. januar 2014

Skal 2014 blive dit LinkedIn år?
Kære Tanja Sahl Hansen
LinkedIn er et værktøj, der absolut bør tages seriøst. Mange erhvervsfolk og firmaer, der forstår at udnytte LinkedIn, får
skabt overraskende mange leads og nye forretningsmuligheder.
De fleste af os har allerede en profil på LinkedIn, men udnytter ikke funktionerne. Lad 2014 blive det år, hvor du prøver
LinkedIn professionelt, og ikke går glip af mulighederne.
Denne måned afholder vi to kurser om LinkedIn, både i Aarhus, Kolding og København. Om formiddagen for begyndere
og folk, der ønsker et brush-up. Om eftermiddagen for let øvede, der vil bruge LinkedIn til salg, markedsføring og
klientpleje.
Uanset hvilken kategori du tilhører, så benyt chancen for at blive opdateret på de mange nye funktioner og muligheder,
der er kommet på LinkedIn den seneste tid. Deltag evt. i begge kurser samme dag (du optjener 8 kursuslektioner).
Se kurserne nedenfor…

LinkedIn: Lær eller genopfrisk (begyndere)
(4 kursuslektioner)

På dette kursus får du grundlæggende indblik i LinkedIn. Herunder oprettelse eller optimering af din profil, hvordan du connecter med
dit netværk samt metoder, tips og tricks til søgning, deltagelse i grupper og følge virksomheder og nøglepersoner.
Aarhus d. 23. januar 2014, kl. 08:30-12:30
Kolding d. 28. januar 2014, kl. 08:30-12:30
København d. 29. januar 2014, kl. 08:30-12:30
___________________________________________________________________________________________________________
_

LinkedIn: Hands on, salg (øvede)
(4 kursuslektioner)

Kurset sætter fokus på hvordan LinkedIn bruges til at skabe mere forretning til dig selv - direkte og indirekte salg, markedsføring og
kommunikation. Herunder at finde og automatisk generere nye kunder samt anvende de forskellige kontaktmuligheder.
Aarhus d. 23. januar 2014, kl. 13:30-17:30
Kolding d. 28. januar 2014, kl. 13:30-17:30
København d. 29. januar 2014, kl. 13:30-17:30
___________________________________________________________________________________________________________
_

Tilmeld dig straks…
Kontakt Helle Juel på 33 43 70 30 eller hju@danskeadvokater.dk for hurtig tilmelding, eller gør det online via
ovenstående links.
Se andre spændende og nyttige kurser her

Med venlig hilsen
Danske Advokater

