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Konceptet og retningslinjer
✔

Alle webinar afholdes med start fra kl. 10:30

✔

Webinaret har en længde på max. 45 min.

✔

✔

✔

Skarpt fagligt indlæg med viden om et område
som leverandører arbejder med, max. 30 min. (Ikke salg, men
viden og erfaring / rådgivning)
Kort intro om DRF i starten og slutningen af webinaret. (Info
om medlemskab og næste webinar, temadag og seminar)
Målet er ca. 25 deltager pr. webinar
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Information og deadlines
Fremsendes senest 4 uger før webinaret:
✔

Virksomhedsinfo, firmalogo, oplægsholder info og billede

✔

Webinar emne og kort beskrivelse af indholdet
Fremsendes senest 1 uger før webinaret:

✔

PowerPoint præsentation og evt. andet info som PDF-fil
Ved afholdes af webinaret

✔

Kom ind i webinar linket 15min før, dvs. kl. 10:15
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Afholdelse og det tekniske
✔

✔

✔

✔

Demio anvendes som platform til webinarerne og der er oprettet
en DRF mail som hedder webinar@d-r-f.dk til at håndtere
tilmeldingerne
Som oplægsholder tilgås denne platform via et link, som I får
tilsendt i god tiden inden webinaret skal afholdes
Ved webinaret kan I vise PowerPoint, dele skærm og følge med i
chatten
Hvis man ønsker det kan der laves en lille test med
oplægsholderen nogle dage før så I ved at alt virker som det skal
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Markedsføring
✔

✔

✔

✔

DRF vil markedsføre webinaret på Facebook og LinkedIn samt
direkte med e-mail til DRF medlemmerne
I vil blive tagget i opslagene på de sociale medier, så husk af
dele og Like dem :-)
I vil desuden selv få tilsendt et link, hvor det er muligt at
tilmelde sig webinaret – Det kan I bruge i jeres egen
markedsføring
Efter webinar vil I og deltagerne modtage en videooptagelse af
webinaret som I kan bruge i jeres markedsføring
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Spørgsmål?

?
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Kontaktinformation
Ved spørgsmål er I altid velkommen
til at kontakt mig:
Frantz Furrer
Suppleantog webinar ansvarlig
Dansk Rengøringsteknisk Forening
Mobil: 61 72 57 57
E-mail: webinar@d-r-f.dk
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