BUSINESS BRUNCH

23. marts
2018

kl. 08.00 - 09.30

Er din virksomhed med på de
seneste trends inden for digital
kommunikation?
Har du en hjemmeside og en virksomhedsprofil på
sociale medier? Synes du, at kunstig intelligens, virtual
reality og automatisering er spændende? Er du med
på fremtidsbølgen og godt kunne tænke mere digitalisering i din virksomheds udvikling og kommunikation? Så skal du helt bestemt være med til denne
Business Brunch.
Denne gang besøger vi EASJ Slagelse, hvor friske og
kreative studerende og undervisere fra Multimediedesign vil tage varmt imod dig.
Under temaet Digital Kommunikation vil virksomheder og studerende få mulighed for at netværke på
tværs, høre om de seneste trends i digital kommunikation og se konkrete eksempler på et godt samarbejde
med erhvervslivet. Vi bliver også klogere på branches
udfordringer og få indblik i forskellige former for samarbejde, hvor relevante kompetencer kan tilføje værdi
til din virksomhed.
Der er flere lokale virksomheder, der har valgt at tilføje
eller løfte deres digitale kompetencer, og der er nok
ikke nogen af dem, der har fortrudt det. Er du stadigvæk i tvivl, om din virksomhed er klar til at starte eller
booste digitaliseringsindsatsen? Så bliver du i hvert
fald mere afklaret omkring mulighederne, efter vi har
besøgt multimedieuddannelsen.

STED

Multimediedesign uddannelsen (MMD) på
EASJ Slagelse, Bredahlsgade 1, Slagelse

Program

Kl. 08.00 Brunch og networking
Kl. 08.30 Velkomst ved SEC og EASJ
Kl. 08.35 Case-samarbejde mellem EASJ/
studerende og erhvervspartnere
Kl. 09.10 Seneste trends i digital kommunikation
Kl. 09.30 Her ender programmet officielt
– men har du lyst, er du velkommen til at
blive lidt længere: frem til kl. 10:00 kan du
tale med fx oplægsholdere, studerende og
andre gæster.

TID

Fredag d. 23. marts.
kl. 08.00 – 09.30

ANSVARLIG

Morten Hass Augustsen,
morten@slagelseerhvervscenter.dk,
tlf. 40 73 50 85

TILMELD DIG

Pris: Gratis at deltage
Tilmeld senest 16. marts 2018
www.slagelseerhvervscenter.dk

