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Invitation til netværksmøde #2 med virksomhedsbesøg 
Hos Start Up Brande 

Storegade 5 
Onsdag d. 18 marts kl. 18:30 

 
 
Vi gentager succesen fra sidste Netværksmøde som blev afholdt hos Connexion Tie og inviterer nu til 
Netværksmøde #2, som denne gang vil blive hos Start Up Brande. 
 
Udover et spændende indlæg fra Thomas Madsbjerg omkring baggrunden og ambitionerne for Start 
Up Brande, vil dette netværksmøde have fokus på digital markedsføring. De fleste har en 
hjemmeside, Facebook og en profil på LinkedIn, men mange er udfordret på at få det rette udbytte 
og den trafik som man ønsker. Søger man hjælp hos professionelle Digitale Marketing bureauer, kan 
det være svært at gennemskue om hjælpen er pengene værd. Man behøver ikke nødvendigvis at 
bruge et Digital Bureau for at forbedre sine eksisterende digitale medier. Der er flere elementer, hvor 
man selv kan trimme sin hjemmeside og øge relevansen hos Google. Tommy Mikkelsen har i 
samarbejde med Start Up Brande tidligere afholdt et kursus, som sætter deltagerne i stand til at klare 
de basale tiltag selv. Tommy vil give os et overordnet indblik og inspiration til, hvad man selv kan 
gøre. 
 
Har man et større behov end man selv kan klare, kan man selv følgelig søge professionelt hjælp. 
Vi har allieret os med Mikkel og Pernille fra det digitale marketing bureau ”SelvTak”, som vil give 
deres bud på, hvordan man bedst bruger SoMe Ads og Google ads. Deres indlæg vil også have fokus 
på nogle af de faldgrupper der kan være, og hvad de mener man skal være opmærksom på, hvis man 
indleder et samarbejde med et bureau. ”SelvTak” er efter eget udsagn ”den mindst trælse, trælse 
digitale bureau og kender forskellen på at være smart og lidt for smart”. Målet er at undgår at få købt 
unødige løsninger, som ikke er pengene værd. Der vil ligeledes være tid til spørgsmål, omkring 
konkrete udfordringer I oplever på de digitale medier. 
 
 

Programmet starter kl 18:30 på Storegade 5 

• Velkommen 

• Rundvisning hos Start Up Brande samt indlæg ved Thomas Madsbjerg 

• Tommy Mikkelsen: hvad kan man selv gøre for at optimere sine digitale medier 

• SelvTak: effektiv brug af Digital Markedsføring 

• Jeres forslag omkring emne til netværksmøde #3 

• Eventuelt  

 

Praktiske oplysninger: 
Indbydelsen gælder for alle medlemmer af Brande City Erhverv, men vi opfordrer jer alle til at tage 
andre virksomheder med, som I tror kunne finde det interessant. Jo flere virksomheder vi kan få 
aktive i netværket, jo bedre. Hver virksomhed kan deltage med 2 personer.  
 
Tilmelding på mail, erhverv@brandecity.dk senest d. 11. marts. 
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