INVITASJON TIL LITEN OG DIGITAL
OM KONFERANSEN

FORELØPIG PROGRAM/TIDER

PRAK TISK INFORMASJON

Torsdag 19. og fredag 20. oktober
arrangerer LLA seminaret Liten og
digital i Bergen.

TORSDAG 19. OKTOBER

LLAs digitale konferanse 2017 holdes
på hotell Ørnen i Bergen, Lars Hilles
gate 18.

Hvordan kan du finne og fortelle
gode historier digitalt, og hvordan
kan du tjene penger digitalt?
Du får høre om kreative
kampanjer, nye trender, synlighet i
digitale kanaler, digitalabonnement
som fungerer og hvordan du kan nå
gjennom lydmuren i sosiale medier.
Og så besøker vi splitter nye Media
City Bergen og deres medielab
der noen av verdens fremste
medieinnovatører viser fram nye
ideer!
Hvis du er redaksjonelt ansatt
kan du glede deg til et praktisk rettet
kurs i digital historiefortelling.
Jobber du i markedsavdelingen
får du et overblikk over mange av
de nye mulighetene som digitale
verktøy gir, før vi ser nærmere på
inspirerende eksempler.

14.30
18.30

Velkommen v/LLA
- Slik innovasjon skulle jeg
gjerne sett hos lokalavisene! 		
- Medietrender blant ungdom 		
- Suksess med digitale 		
inntekter
- Digitale erfaringer fra LLA-		
aviser
- Slik når du gjennom 		
lydmuren i sosiale medier
19.30 Middag og avisprat
FREDAG 20. OKTOBER
MARKED
08.30 - Vi besøker Media City Bergen
- Trender i annonsemarkedet
14.30 - Programmatisk annonsesalg
- LLA-avisers erfaring med
digitale annonsekampanjer
- Kreativ markedsføring i digitale
kanaler
REDAKSJON
08.30 - Finn historier i data og fortell
historiene digitalt
14.30 - Vi besøker Media City Bergen
- Lag video med kvalitet!
14.30

Avrunding

Se www.lla.no/kurs for foreløpig
program.
Med vennlig hilsen
Landslaget for lokalaviser

Vi forutsetter at alle deltakere er
med på hele programmet fram til
avslutning kl. 15.00.
Pakkepris: 3 250,- som inkluderer
alle foredrag/cases, alle måltid
inkl. middag torsdag kveld, en
overnatting og øvrige konferanse- og
hotelutgifter. Drikke og reiseutgifter
betales individuelt.
Deltakelse på konferansen uten
overnatting og middag: 1 900,- inkl.
lunsj.
ØVRIG INFORMASJON
Sjekk www.lla.no for oppdatert
program. For spørsmål: Lene
Østberg, LLA: lene@lla.no eller
dir. tlf. 452 89 222.
ANDRE NY T TIGE DATOER
14. - 15. september:
Salgkurs i Oslo
13. - 15. april 2018:
LLAs landsmøte i Bodø

PÅMEDLINGSFRIST 20. SEPTEMBER
Vi vil fortløpende legge ut navn på foredragsholdere og programposter her:
http://lla.no/kalender/todagersseminar-liten-og-digital/
Påmeldingskjema, inkl. hotelreservasjon, på www.lla.no eller her:
https://survey.enalyzer.com/?pid=d8fabate

Fra hit

Landslaget for lokalaviser
Kongens gate 14
0153 Oslo
lla@lla.no
www.lla.no

til dit

