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Vi investerer i din fremtid

KONFERENCEN VIRAL MARKEDSFØRING

SYDFYN STYLE
26.08.13 - Svendborg

GALT ELLER GENIALT? 
Tusinder sender din film videre med jubeltegn eller lammende kritik. Du er midt i den virale orkan. Er det godt eller 
skidt? Hvordan kan medieeksperter rose den samme film, som andre kalder totalt talentløs? Giver den virale virak 
positiv effekt eller bagslag?
Bliv inspireret af en skarpt paneldebat med eksperter i viral markedsføring og kommunikation: 
Chefredaktør Troels Mylenberg, kreativ direktør Per Djervig-Chamby, kommunikations- og medierådgiver Paula Larrain, 
sydfynsk gudinde Joan Ørting, samt Desiree Ulrich, ejer af Bandit Productions og kvinden bag filmen Sydfyn Style

 Bliv klogere på hvordan du gør, hvad du må og hvad der kan ske! 
 Har du mod på at lege med virale videoer, så få viden, tips og tricks af vores eksperter.  
 Hvad virker, hvad gør du hvis du pludselig er midt i mediestormen og kan du overho- 
 vedet styre noget på de sociale medier? Vælg mellem tre workshops – du kan nå to 
 
 PRIS: 300 kr. pr virksomhed. Gratis for studerende og deltagere på Boost-forløbene 
 TILMELDING: inden den 21. august til tina@fremtidsfabrikken.com    
 HUSK: at angive hvilke 2 workshops du gerne vil deltage i

AFSLØRINGER

VIDEN

DEBAT

Glæd dig til ny AFSLØRING i ren Sydfyn Style!



09.00 REGISTRERING, MORGENMAD OG NETVÆRK

10.00 AFSLØRING I REN SYDFYN STYLE

10.30 DELTAG I DEBATTEN OM VIRAL MARKEDSFØRING: 

 Eksperter og debattører tager sig kærligt og kritisk af den 
 virale markedsføring. Virker den? Skader den eller sælger 
 den? Tilfældigt eller planlagt? Kan vi noget på Sydfyn som 
 de ikke kan i København? Er vi gale eller geniale? 
 Bliv inspireret og vær med i debatten

12.00 FROKOST

13.00 3 PARALLELLE WORKSHOPS:

 1. Det virale DNA – hvad skal der til for at din film hitter og smitter?
  Patrick Bay Damsted, mediechef for Radio 24syv, har stået bag en stribe succesrige kampagner for bl.a. TV3 og TV2

 2. Mediecirkus – hvordan rider du mediestormen af med succes?
  Flemming Mieth, medietræner og ekspert i krisekommunikation med erfaring fra politik og erhvervsliv

 3. Joystick til FB – hvor meget kan du selv styre på de sociale medier?
  Ida Borch, ekstern lektor på CBS, skarp og udfordrende i brugen af sociale medier

14.30 GENTAGELSE AF DE 3 PARALLELLE WORKSHOPS:

 1. Det virale DNA med Patrick Bay Damsted

 2. Mediecirkus med Flemming Mieth

 3. Joystick til FB med Ida Borch

16.00 AFSLUTNING & NETVÆRK

DET SKER...
Kvægtorvet, Frederiksgade, Svendborg

Mandag d. 26. august 2013
Troels MylenbergChefredaktør

Desiree UlrichFilmproducent

Joan Ørting

Sydfynsk gudinde

Per Djervig-Chamby
Kreativ direktør

Paula Larrain
Medierådgiver

Find mere info på www.fremtidsfabrikken.com

Konferencen er en del af 
Danmarks Film- og Kulturdage
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