Skapa en professionell demofilm med dig som talare!
En film som presenterar dig på ett professionellt sätt underlättar en snabb och bra affär. Problemet är
att som föreläsare, talare, utbildare gör vi en rad uppdrag för kunder där vi inte har möjlighet att
spela in en riktigt professionell film.
Du har nu möjlighet att spela in en demofilm till ett bra pris på ett föreläsningsevent den 17/9 2015 i Göteborg.
12 utvalda föreläsare ges då möjligheten att under max 12 minuter presentera sig och sitt budskap inför en
vetgirig publik från Göteborgs affärsnätverk. Din presentation spelas in av ett professionellt filmteam med 3
kameror så att även publikrespons kommer med. Resultatet är en film av professionell kvalitet där
huvudpersonen är du - färdig att visas för dina kommande kunder!

Inspelningsplats:

Göteborg City
Konferens
En snygg och proffsig
arena för eventet.

I paketet ingår:











Ett tillfälle att framföra ett 10 - 12 minuters tal som filmas inför publik den 17/9 2015 på Göteborg
citykonferens ca kl 17.30 - 21.
Professionell miljö och teknik i form av headset, handmikrofon, projektor, scen. (Har du en roll-up eller
annat material du vill ska synas i bakgrunden så går det alltså bra.)
Filmning med 3 kameror, HD teknik och bra ljud inkl. publikreaktioner. Mebia.se står för tekniken. Se
exempel på deras arbete här: http://www.mebia.se/events/
Ditt filmade framförande liveredigerat och ”förpackat” med presentationsskylt och avslutningsgrafik
på en USB sticka med dig hem. Klart att skicka till kunder, publicera eller använda som du själv vill.
Din film blir också upplagd och marknadsförd via eventets YouTube kanal, färdigt att ladda hem, länka
till eller varför inte bädda in på din hemsida?! (Går att tacka nej till).
Möjlighet för dig att bjuda in dina kollegor/ kunder/ vänner till ett inspirerande event med gratis fika i
pausen.
Ytterligare marknadsföring: Du presenteras i ett programblad som delas ut till publiken. Du får tillgång
till inbjudningar och PR material vi skapar och sprider via social media.
45 min. genomgång inför eventet med eventansvariga Åsa Rydhard. Vi går igenom ditt tal och
sammanställer instruktioner till filmteamet. Du får tips på hur du gör ett så bra intryck som möjligt.
Deltagande i eventet då du minglar med besökare, stöttar de andra talarna och agerar publik.

Introduktionspris 4950 kr exkl. moms

Tillägg för dig som vill mer:
Baspaketet ger dig ett bra grundmaterial för din marknadsföring. Ibland vill man dock ha en mer kort och
kärnfull presentation.

Vässa ditt framträdande
Coachning av Åsa inför ditt framträdande, utöver de 30 minuter som ingår, till specialpris.
Ordinarie timpris 1125 kr, inför detta event endast 675 kr vid köp av minst 3 tillfällen.

Filmklipp med highlights från ditt framförande (2 - 3 min långt)
Genom detta tillägg av redigering och bearbetning omvandlar vi ditt grundmaterial från framförandet till en
film med highlights som är 2-3 minuter lång. Leveranstid 2-3 veckor.
Pris: 2 995 kr
Du kan också få addering av kommentarer från publiken om dig inklippt med dina highlights.
Pris: 1 250 kr
Tillägg av ytterligare filmbearbetning måste beställas i samband med genomgången inför eventet.

Om Åsa Rydhard, arrangör
Arrangör och moderator för eventet är Åsa Rydhard. Som
expert på strategisk storytelling driver hon COW AB, en
konsultbyrå som hjälper företag och organisationer att
skapa budskap som vinner kundens hjärta. Hon är också
grundare av Medlarna.se
Som professionell föreläsare, utbildare och MC har Åsa en
bred erfarenhet av talekonst. Hon är nordisk mästare i
public speaking och känd som en färgstark person som
även gör stand-up comedy. Som MC är hon uppskattad för
sin professionalitet och förmåga att skapa en trygg och
inspirerande ram för deltagarna i de event hon modererar.
Läs mer på www.cowab.org

Anmälan
Anmälan sker genom mejl till asa@cowab.org. Ange namn, telefonnummer, faktureringsadress samt ditt tema
och preliminära rubrik. Du blir sedan kontaktad för en avstämning och närmare instruktioner. För frågor ring Åsa
på telefon 0768-287679
Endast 12 talare ges plats, anmäl dig därför snarast! OBS att arrangören tar sig rätten att välja vilka talare som
ges möjligheten att delta för att skapa en intressant mix av ämnen för åhörarna.
Alla priser angivna exklusive moms.

