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MARKETINGSTRATEGI

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og
Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.
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Målet med marketingstrategien
I henhold til Arbejdspakke 7 er beskrivelsen af denne aktivitet at udvikle en vidtrækkende
marketingstrategi for at kunne nå ud til målgruppen og for at kunne finde de rette deltagere
til EOF‐seminarerne:
Mere specifikt fokuserer marketingstrategien på:
1.
2.
3.
4.

Definering af vores målgruppe til EOF‐seminaret
Definering af vores marketingmetoder
Definering af vores marketinginstrumenter
Definering af en tidsramme

1. Definering af målgruppen til pilotseminarer
For at kunne afprøve det udviklede seminarprogram til pilotseminarerne bør
marketingstrategien først implementeres for at tiltrække den rette målgruppe til
seminarerne og dermed finde et vist antal passende seminardeltagere.
En passende målgruppe er:
Tutorer:
 Eksterne træningstutorer
 Trænere med interesse i vejledning af jobsøgende personer
Mentorer:
Medarbejdere, som:
 Tager en aktiv del i kvalificeringen og træningen på arbejdspladsen af nye
medarbejdere eller praktikanter (studerende, lærlinge, etc.)
 Er interesserede i vejledningen af arbejdsløse personer
 Repræsenterer HR‐ afdelingspersonale

2. Marketingmetoder
Der vil være brug for nogle grupper, der målrettet kan udvælges via vores udbredelse. Dette
skyldes, at vi ved, at de kan få god gavn, af hvad vores projekt har at tilbyde. Det vil derfor
være vigtigt, at disse grupper har en dybere forståelse af vores projektarbejde og kan
værdsætte de fordele, de kan få, fra det. Ydermere, og eftersom vores målgruppe er blevet
defineret, bør vi også definere de organisationer/virksomheder, disse personer samarbejder
med, for at kunne nå ud til dem og kommunikere beskeden ud om EOF‐pilotseminarerne.
Metoder til at tiltrække deltagere til seminarerne:

Marketingstrategi

3

EOF – European Outplacement Framework

1. Eftersom EOF seminarerne endnu ikke er begyndt, er vi nødt til at udnytte de resultater, vi
har fået af udbredelsesaktiviteterne, indtil nu:
a. Hver partnerorganisation har i løbet af hele den forudgående periode med
implementeringen
af
EOF‐projektet
påvist
og
dokumenteret
de
personer/institutioner, der har været interesserede i at få information om EOF‐
projektet.
b. Hver partnerorganisation har en database og en mailingliste over, hvem man kan
samarbejde med eller diverse partnerskaber for:
i. trænere
ii. tutorer
iii. virksomheder eller organisationer
c. Hver partnerorganisation deltager i et antal netværk til udbredelsesformål.
d. Hver partnerorganisation bør informere via andre projekter, der sigter mod den
samme målgruppe
e. Således bør hver partnerorganisation via e‐mail (anbefales), med post eller per fax
sende nedenstående til de personer og organisationer eller eksisterende/tidligere
partnere, som refereret til ovenfor:
f. invitationsbrev
g. brochuren
h. og/eller tilmeldingsblanketten
Derefter anbefales det også at få feedback over telefonen og evaluere resultaterne af
bestræbelserne.
2. Hver partnerorganisation bør sende pressemeddelelser til lokale medier (papir‐ og
elektronisk form) til invitation af folk om at deltage i seminarerne
3. Hver partnerorganisation bør komme med en bekendtgørelse om seminarerne på
organisationens hjemmeside.
Derudover står det hver organisation frit for at påtage sig yderligere aktiviteter, der
betragtes som påkrævede, for godt nok at kunne nå ud til og tiltrække målgrupperne til
pilotseminarerne.
Nedenfor er til bilagsdelen vedhæftet udviklingsdokumenter til marketingstrategien.

3. Marketinginstrumenter
De primære instrumenter, der er blevet designet for ordentligt at kunne opnå at nå ud til og
tiltrække målgrupperne, er derfor:
1. Et meddelelsesbrev
Målet med dette specifikke instrument er at give al den nødvendige information, hvad
angår EOF pilottræningskurserne, og samtidig invitere personer fra de specifikke
målgrupper til at deltage i pilottræningskurserne.
2. En brochure til EOF‐pilotseminarer
Marketingstrategi
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Dette dokument er blevet designet for formelt at invitere personerne fra den rette
målgruppe og giver information med hensyn til:
 EOF‐projektet generelt
 Fokuseringen på målgruppen
 Indholdet af seminaret, varigheden af seminaret og varigheden af hvert specifikt
modul
 Spørgsmålene i de specifikke moduler man vil komme til at beskæftige sig med
 Kursets uddannelsesmateriale
 Implementeringen af kurset såsom organiseringen, beliggenheden og perioden inden
for hvilken kurset vil finde sted
 Organisationens kontaktperson
Derudover inkluderer brochuren en aftagelig mini‐tilmeldingsblanket til deltagelse og
registrering i EOF‐piloterne.
3. En tilmeldingsblanket
Dette dokument er blevet designet for, at det nemt kan sendes med fax.
Tilmeldingsblanketten indeholder information, hvad angår:
 En aftagelig tilmeldingsblanket, der skal udfyldes for deltagelse og registrering i EOF‐
piloterne
 Indholdet af seminaret, varigheden af seminaret og varigheden af hvert specifikt
modul
 Spørgsmålene i de specifikke moduler, man vil komme til at beskæftige sig med
 Trænerne i hvert specifikt modul
 Organisationens kontaktperson

4. Tidsramme
Mindst en måned inden starten af piloten bør hver organisation tage marketingstrategien i
brug for at kunne nå ud til og tiltrække den rette målgruppen (tutorer/mentorer) til hver
pilot.

Opsummering af marketingstrategien
Opsummerende skal marketingstrategien indeholde:
1. Ibrugtagning mindst en måned før starten af piloten
2. Klar identificering af målgrupperne (tutorer/mentorer)
3. Klar identificering af de marketingmetoder, der skal bruges
4. Instrumenter til anvendelse af den marketingstrategi, der vil blive brugt
(marketinginstrumenter)
5. Det primære formål er at få budskabet ud til forskellige målgrupper (via maillister,
hver partnerorganisations databaser)
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6. Mulige partnerskaber fra andre projekter og eksisterende kommunikationskanaler til
målgruppen (trænere, virksomheder, instanser og andre organisationer, etc.), der kan
hjælpe, hvad angår udbredelsen og tiltrækningen af den rette målgruppe til
pilotseminarerne
7. Tidsramme for varetagelse af marketingaktiviteter
8. Evaluering af resultaterne af bestræbelserne
9. Partnerne skal som minimum udføre de aktiviteter, der er opsummeret ovenover.
Yderligere aktiviteter er mere end velkomne.
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BILAG

BILAG 1 – Invitationsbrev til EOF pilotseminarer
Kære
Er du direkte eller indirekte involveret i erhvervstræning som træner, tutor eller mentor
specialiseret inden for vejledning af jobsøgende personer?
Beskæftiger du folk inden for en HR‐afdeling?

Vi inviterer dig hermed til at deltage i pilottræningsprogrammerne, der vil blive
implementerede inden for European Outplacement Framework (EOF), som overvejende
fokuserer på udvidelsen og videre forbedring af viden og kompetencer hos tutorer og
mentorer, på innovative produkter brugt inden for den Europæiske Union i dag, hvad angår
ekstern træning, og på integration i arbejdsmarkedet.
Hovedformålet er videregivelse af innovation, hvad angår bemyndigelse af
deltagertutorens/‐mentorens færdigheder og kompetencer og at støtte dem i at forbedre
deres teknikker i jobsøgningsforløb.
Hvis du er interesseret i at deltage, kan du tilmelde dig EOF‐træningskurset for tutorer og
mentorer, der finder sted i dit land og på dit sprog.

I Danmark vil de specifikke

træningsprogrammer blive gennemført for første gang i Randers (mentorer) og i henholdsvis
Skanderborg og Randers (tutorer) og i tilrettelæggelse med vores hjemmeside
www.boogerhvervstraening.dk.
Tøv endelig ikke med at kontakte Randers Bo‐ og Erhvervstræning på telefon: 86405544 og
spørg efter Kim Blach Pedersen (kim@boogerhvervstraening.dk) eller Kristine Simonsen
(kristine@boogerhvervstraening.dk).
Registreringen og deltagelse i træningskurserne er gratis. Noter venligst, at der er
begrænsede pladser, og de vil derfor blive tildelt efter først til mølle‐princippet!
Et certifikat for deltagelse vil blive uddelt til deltagerne i henhold til gennemførelsen af
kurset.
For mere information om EOF projektet kan du besøge projekthjemmesiden
http://www.eu‐eof.net
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BILAG 2 – BROCHURE TIL EOF PILOTSEMINARER
A/ TIL MENTORER

BILAG 3 – BROCHURE TIL EOF PILOTSEMINARER
B/ TIL TUTORER

BILAG 4 – TILMELDINGSBLANKET TIL EOF PILOTSEMINARER
A/ TIL MENTORER

BILAG 5 – TILMELDINGSBLANKET TIL EOF PILOTSEMINARER
B/ TIL TUTORER
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