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Vad säger tusen ord – använd bilder till ditt företags 
fördel! 

 

Det visuella uttrycket är viktigt för vilket intryck du gör! 
 

I detta föredrag delar Lani Noreke med sig av sina kunskaper för att 
du som småföretagare ska lyckas med din marknadsföring både i 
traditionella medier och på internet.  
 
Vad ska du tänka på när du väljer bilder till din broschyr eller din 
hemsida? Vi diskuterar olika exempel – både bra och mindre bra! 
Har du undrat vad som menas med bildupplösning och hur man får 
använda bilder (både egna och andras) på internet?  Vill du veta mer 
om vad som gäller med upphovsrätt och lagstiftning kring 
fotografering?   
 
Den 14 mars 2011 får du tips och exempel för att bättre kunna 
använda bilder i din marknadsföring framöver.   
 
Du deltar också i utlottningen av en ½ timmes fotografering ”on 
location” med Lani Noreke. Du väljer härifrån 3 st. lågupplösta 
digitala bilder som du kan använda obegränsat.  
 

Lani Noreke är fotograf med 
rötterna i Kalifornien. Hon 
arbetar med bröllopsfoto-
grafering, levande porträtt och 
uppdrag i befintliga miljöer. Som 
fotograf måste man även kunna 
en del om marknadsföring och 
under senare tid har det blivit en 
del av affärskonceptet. 

 
 
    Lani är en av föreläsarna i 
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Lite information för dig som vill delta i Kvällsakademin 
 
Var:  Ideon, Lund. Vägbeskrivning får du vid anmälan.  
 
När: Den 14 mars kl 18.30-21.00. Kom kl. 18.30 då det finns 

lite mat och tid att mingla. Föreläsningen börjar kl. 19.00 
och avslutas kl. 21.00 med en liten paus mitt i. Kom ihåg 
att ta med visitkort! 
 
Vi drar lott bland deltagarna om en ½ timmes 
fotografering och du får 3 bilder härifrån som du kan 
använda fritt. 

 
Pris:   275:- inkl moms för föredrag inkl macka. Om du vill gå på 

flera föredrag, kan du köpa ett klippkort med 3 valfria 
föredrag för 775:- inkl moms. Anmälan är bindande, men 
kan överlåtas. 

 
Anmälan: Så snart som möjligt, men senast dagen innan. Anmälan 

är bindande även för klippkortsanvändare men platsen 
kan överlåtas.   

 
Betala in avgiften på BG 325-1360. Om du är sen med 
betalningen, ta med en utskrift av din inbetalning! 
Kontakt: benedicte@bkc-lund.se 

 

Välkommen önskar 

 
Benedicte Kristoffersson &  Pia Michélsen 
www.bkc-lund.se     www.pmcoach.se  
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