
Massimo Grillo +dligere studievært 
på Tv2 Syd og ledende redaktør på 
ekstrabladet underviser os denne 

dag i foto og video.

 
 Kl. 08.30 Ankomst og morgenmad 

 Kl. 08.45 Velkomst og rundvisning 
 Kl. 09.30 Videomarkedsføring del 1 
 Kl. 12.00 Frokost 
 Kl. 12.30 Videomarkedsføring del 2 
 kl. 14.00 Tak for i dag. 

Tirsdag d. 8. juni 2021 Øst 
Mandag d. 14. juni 2021 Vest 

Workshop Videomarkedsføring 

Video bliver stadig en større del af 
hverdagen for de fleste og det kan virke 
rigtig godt til at forklare jeres produkt, 
fortælle historier eller skabe et dybere 
forhold med jeres kunder. Vi sætter fokus 
på film og video og hvordan du kan 
komme i gang med at filme på en 
professionel måde og få det sendt rigtig 
afsted. 
Skal du evt. have din egen youtube kanal ? 
Mange emner bliver vendt på dagen.

 Målet er at alle på kurset skal blive bedre 
til at filme, redigere og uploade materialet

 
VIDEOMARKEDSFØRING

GRATIS for medlemmer af ConnectSport. 
Pris ikke medlemmer kr. 3.695,- ex. moms 
Tilmelding pm@connectsport.dk 
Tilmelding senest d. 1. juni kl. 12.00.

Vest:  
Vildbjerg Sport og Kulturcenter 

Øst:  
Glostrup Idrætscenter

Dorte Skou Vinther hjælper 
virksomheder +l at blive bedre +l at 

brande sig på sociale medier. 
Hun har 20 års erfaring som 

studievært og har derfor stor erfaring 
i at brænde igennem på skærmen.

mailto:pm@connectsport.dk
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