
INVITATION OG PROGRAM TIL  
KOMMUNIKATIONSNETVÆRKET

Interreg Deutschland-Danmark medfinansieres af  
midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

Hvornår? 29. november 2017, kl. 09:30-16:00

Hvor? Rathausplatz 1, 24937 Flensburg (Flensborg rådhus).  
Mødet afholdes i lokalet Europaraum  

 

Hvorfor skal du deltage i kommunikationsnetværket? 

 Du ønsker et stabilt netværk inden for kommunikation

 Du interesserer dig for erfaringsudveksling med andre Interreg-projekter 

 Du vil gerne inspirere andre og samtidig selv få tips og tricks

Program 
09:30 - 10:00 Registrering og morgenmad

10:00 - 10:20 Velkomst v. Christina Ehlers, Interreg Deutschland-Danmark

10:20 - 11:00 Kort præsentationsrunde (30 sek. per person - navn, projekt, organisation)

11:00 - 11:45 Projektinput og diskussion i plenum: Projekternes fokus på kommunikation 
Zora Rubahn, kommunikationsmedarbejder i Rollflex, CellTom og InProReg

11:45 - 12:00 Video - som stærkt kommunikationsredskab (del 1): Tips til gode billeder og  
videooptagelser / Hannah Nagler-Olesen, Interreg Deutschland-Danmark

12:00 - 13:00 Frokost & networking

13:00 - 13:45 Video - som stærkt kommunikationsredskab (del 2):  
Hvorfor bør du bruge video i din kommunikation? Og hvordan gør du?
Felix Prell, Prometheus og Christina Ehlers, Interreg Deutschland-Danmark

13:45 - 14:30 Projektinput og diskussion i plenum: Interreg-projekter i pressen (tips og tricks)
Angela Jensen, KursKultur & Elise Burmeister, InnoCan

14:30 - 15:00 Slut - what´s next? 

15:00 - 16:00 Networking med kaffe og kage 



Interreg Deutschland-Danmark medfinansieres af  
midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

PROJEKTPROFIL

Vi vil møde projekternes kommunikationsmedarbejdere og få kendskab til projekternes succeser samt 
udfordringer inder for kommunikationsarbejdet. Da vi ønsker at udnytte tiden på det første møde i 
kommunikationsnetværket så effektivt, som overhovedet muligt, er der afsat tid til en meget kort 
præsentationsrunde, hvor hver deltager får 30 sekunder (!) til at nævne det vigtigste - navn, projekt og 
organisation. 

For at sikre at vi lærer hinanden rigtig at kende, vil vi bede dig om at udfylde en projektprofil - se venligst 
det dokument, der er vedhæftet følgemailen. Her kan du komme ind på projektets successer, udfordrin-
ger, behov og erfaringer. Det skal ikke tage mere end 3 minutter at udfylde skemaet og du vælger selv, 
om du skriver på dansk eller tysk. Vi sørger for oversættelse. 

Profilerne skal tjene som hjælpemiddel til hurtigt at identificere ligheder og være en døråbner til 
personlige samtaler. Vi hænger profilerne enten op i mødelokalet eller deler dem ud på mødet. 

PRAKTISKE INFORMATIONER

Vejarbejde 
Vær venligst opmærksom på, at der er vejarbejde i Flensborg by - helt konkret er vejen fra ”Zur Exe” i  
retning mod centrum spærret. Der er flere muligheder hhv. ruter, der fører til rådhuset i Flensborg.  
For at sikre, at alle kommer i god tid, vil vi gerne bede dig om i forvejen at tjekke den optimale rute.

Parkering
Der er flere parkeringsmuligheder. Der er en parkeringsplads og parkeringskælder direkte ved rådhuset 
(Parkplatz Rathausplatz) og derudover ligger der et parkeringshus ved siden af (Parkhaus Rote Straße).  
Bemærk venligst at parkeringen er betalingspligtig.

Dansk / tysk netværksmøde 
Mødet foregår på dansk og tysk. Oplæggene er på dansk eller tysk og alle kan tale det sprog, de har det 
bedst med, da vi tilbyder simultanoversættelse.

Fotos og videooptagelser
I løbet af dagen vil vi tage billeder og lave videooptagelser, som skal bruges til programmets  
kommunikationsarbejde. Det plejer ikke at være noget problem - men hvis du ikke ønsker at være på 
billeder/videooptagelser, bedes du tage fat i os.

Merchandise
Alle er velkomne til at medbringe merchandise, informationsmateriale eller en roll-up til inspiration for 
andre projekter.

     


