17 AUGUSTI

Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

NSU dagen 27.10
NSU dagen ordnas lördagen den 27 oktober
för alla våra medlemmar och tjänstemän. Den
slås ihop med den andra kursen i
marknadsföring samt ordförandeträffen. NSU
dagen ordnas på Bygdehemmet,
Borgfrökensgränd 1 , 00950 Helsingfors.
Välkommen!
Anmälningar:

Senast 12.10 till kansliet@nsu.fi. I anmälan bör
finnas deltagarens namn, medlemsförening och
allergier/specialdieter. NSU dagen är kostnadsfri.

Det preliminära programmet:

1 0.00 - Kaffe/te
1 0.30 - Föreläsning "Kul och ful marknadsföring"
med Maria Österåker
1 3.00 - Lunch
1 4.00 - Idé- och brainstorming workshop
1 5.00 - Ordförandeträff med diskussion om
NSU:s framtida medlemsavgift (denna punkt
endast för ordföranden)
Maria Österåker

"Kul och ful marknadsföring"

Är er marknadsföringsbudget inte så stor? Lugn, detta är
föreläsningen där det levereras otaliga exempel på en
marknadsföring som sticker ut och där kreativitet och
energi går framom ett stort marknadsföringskonto. Under
dagen inser du att information och marknadsföring är två
helt skilda saker, att det ligger en enorm potential i att våga
vara annorlunda och att dagens vinnande marknadsföring
skapas genom att bygga förväntningar och tänka gott.

är ekonomiedoktorn och företagaren som uppmanar
företagare och organisationsmänniskor att våga sticka ut
och att tänka i nya banor. Marias bok “Ta betalt”
nominerades till årets marknadsföringsbok i Sverige 201 0
och med sina tankar kring ’Kul och Ful marknadsföring’ har
hon hittat ett angreppssätt som flera gånger lyfts fram i
media. Mer information om Maria hittar du på
www.osteraker.wordpress.com .

Nyländsk Afton 201 2!
6.1 0 kl.1 8 i Lovisa Idrottshall.
Biljetter: 25/1 5 euro
Bokningar: ÖNUF tel. (01 9) 532 41 2

Frågesporten
Traditionsenligt ordnas frågesporten nu igen under
hösten. Samla ihop lag, svara på kluriga frågor och må
den bäste vinna!
Uttagningarna i lokalförbunden: 22.1 0
Final i Esbo: 4.11
Vi välkomnar en händelserik och
spännande höst!
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