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Invitation til netværksmøde #3 - ONLINE 
Torsdag d. 11. februar kl. 18:30 

 
Vi har alle på nært hold oplevet, hvad det betyder pludseligt ikke at kunne besøge sine kunder, og 
dette har lagt endnu mere pres på den digitale rejse. Vi skal fortsat kunne præsentere vores 
produkter og interagere med vores kunder uden at mødes fysisk, og dette uden at miste nærheden.  
 
Vi har til dette virtuelle Netværksmøde #3, allieret os med to af vores medlemmer.  Rati Sivarajah er 
Business Digital Developer hos BESTSELLER og har i en årrække arbejdet med forskellige digitale 
platforme, hvor man kan agere med kunder og samarbejdspartnere. Søren Madsen fra Apollo 
Maskinfabrik har selv oplevet ikke at kunne komme på messer og mødes med sine kunder.  
Sammen vil de vise os alle, hvordan man kan bruge simple medier til at præsentere sine produkter, 
som om man stadig var sammen med kunden. Ligeledes vil de vise, hvordan man kan lave simple 
instruktions videoer til hjælp i kundeservice. 
 
Vi er overbeviste om at selv den dag, hvor Covid-19 begynder at slippe taget i os igen, vil vi fortsætte 
med at bruge de digitale platforme endnu mere end før. Hvorfor – fordi det ganske enkelt giver 
mening. 
 

Programmet starter kl. 18:30 

• Velkommen samt praktisk information til, hvordan mødet bliver afviklet.  

• Showcase – hvordan kan vi bruge de digitale medier til møder. Oplæg fra Rati og  

Søren 

• Brande City Erhverv – Visionen samt målsætninger for 2021.  

• Intro til samarbejde med Remisen Brande omkring kommunikation.  

• Status for medlemmer. 

 
Praktiske oplysninger: 
Indbydelsen gælder for alle medlemmer af Brande City Erhverv, men vi opfordrer jer alle til at invitere 
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 eller framelding på mail, erhverv@brandecity.dk senest d. 9. februar. I forbindelse med 
tilmelding bedes I oplyse hvilke mails I ønsker at få tilsendt linket på, som I skal bruge til mødet.  
 
Vi glæder os til, at vi snart kan mødes igen. 
 
Med venlig hilsen 
Brande City Erhverv 
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