
 

Arrangementet er for medlemsvirksomheder i Kooperationen, der arbejder med eller interesserer sig for soci-
aløkonomi. Kontakt os gerne vedr. refusion af transportudgifter (vest for Storebælt). 

 

 

Invitation til  

Socialøkonomisk 

Forum 
  

Torsdag d. 27. august kl. 14.45 - 

18.00, 

Hos FødevareBanken  

Birkedommervej 31, København NV 

 
 
 

Program  

Kl. 14.45 Ankomst og velkommen hos FødevareBanken 

Kl. 15.15 Storytelling som markedsføringsstrategi  

 At ”fortælle de gode historier” fylder i dag rigtig 

meget, når virksomheder skal differentierer sig 

og nå ud til deres målgrupper. Men hvilke histo-

rier skal man fortælle? Og hvordan får man for-

talt dem på en måde, så kunderne hører efter?  

 Vi får besøg af Stine Bjerre Herdel, Head of  

Creative hos Børsen Creative & Live, der  

giver en introduktion til de grundlæggende  

principper og værktøjer i content marketing  

og storytelling.  

 

Kl. 16.30 Pause 

Kl. 16.45 Sidste nyt hos jer, i Kooperationen og på SØV-

området 

• Er der sket noget nyt og spændende i de enkelte virksomheder? Herunder mulighed for at få inputs 

og sparring på specifikke problemstillinger.  

• Vi giver en kort gennemgang af, hvad der er sket siden sidst: Er der nye spændende tiltag, puljer, 

arrangementer o. lign., og hvad sker der på det politiske niveau? 

• Vi tager en snak om, hvor I ser behov for fokus og aktiviteter fremadrettet.  

Kl. 17.30 Lidt let at spise og drikke  

 

Kl. 18.00 Tak for i dag

 

Tilmelding senest d. 21. august 

Ulrik Boe Kjeldsen, ubk@kooperationen.dk,  

Tlf. 3355 7747 / 3082 1982. 

Om Socialøkonomisk Forum 

Socialøkonomisk Forum samler socialøkonomiske 

aktører og interessenter i Kooperationen til to år-

lige arrangementer, hvor programmet står på faglig 

inspiration, netværk og debat om socialøkonomien. 

Målet er at styrke det socialøkonomiske arbejde: På 

det politiske og det praktiske plan, nationalt og lo-

kalt, og i den enkelte virksomhed som i Kooperatio-

nen som helhed. 

Samtidig er det vores ambition, at Socialøkonomisk 

Forum vil bidrage til at styrke relationer og samar-

bejdsflader mellem vores socialøkonomiske med-

lemsvirksomheder – og lige så vigtigt: Relationen 

mellem arbejdet ude i virksomhederne og vores ar-

bejde med at fremme socialøkonomien i Kooperati-

onens sekretariat. 

Den gode historie som markedsførings 

 
strategi 

mailto:ubk@kooperationen.dk

