
 

 

dff PortrætGruppen inviter til 

>> M A R K E D S F Ø R I N G og netværk for portrætfotografer << 
 
mandag d. 9. januar -17 i Grindsted  13:00 til 17:00 - TILMELDING 
mandag d. 16. januar -17 i Valby  13:00 til 17:00 - TILMELDING 
 
Du kender det sikkert, det gamle ordsprog ”du skal så før du kan høste”, ja ikk´-vi ved det 
alle sammen godt, men nu er der travlt og om lidt bliver der måske stille, hvorfor?  
 

 Hvad kan man gøre?  
 Hvordan får man potentielle kunder til at interessere sig for ens butik?  
 Hvordan får man tiltrukket nye emner – og gjort dem til kunder?  
 Hvad virker, hvad virker ikke?  

 
Medbring relevant materiale og lad os på kollegial vis få en god snak om muligheder og 
faldgruber, lad os dele vores erfaringer. 
I flæng kan nævnes hjemmesider, Facebook, LinkdIn, Colego, Sweetdeal, direct mail, 
annoncer og messer – ja mulighederne er mange og det er omkostningerne også … 
(husk også at dff Academy i Digital Forretningsudvikling er åben for tilmelding) 
 
Vi benytter samtidig chancen for at besøge en kollega i Grindsted som har baseret 
forretningen på en anderledes måde end den traditionelle portrætfotograf, kom med og 
besøg Foto Grafisk v/ Berit Hviid, Borgergade 23, 7200 Grindsted mandag den 9. januar. 
Tilmelding senest den 6. januar kl. 12.00 
 
Er det nemmere for dig at deltage på Sjælland har du muligheden mandag den 16. januar i 
det nye studie som Fotograf Jørgen Brandt, Valby Langgade 35, 2500 Valby har indrettet. 
Jørgen har stor erfaring med markedsføring og opnået en "fotostil"  gennem mange år. 
Jørgen har anvendt hans kvalifikationer (dff & FEP & BIPP) i markedsføringen, det har 
betydet for ham og hans forretning. 
Tilmelding senest den 13. januar kl. 12.00 
 
Pris for deltagelse:  
100,- kr. – betales ved tilmelding på websiden – du får sandwich, brød, vand og kaffe.  
Har du spørgsmål med tilmelding, så kontakt dff, Carl Otto på 2446 4332 
 
Tilmelding:  
9/1 i Grindsted – klik her 
16/1 i Valby – klik her 
 
Vi glæder os til at se dig.  
 
dff Portræt Gruppen 15. dec. 2016 


