invitation til informationsmøde

Ny brandingkampagne skal
styrke tiltrækningen af unge
til detailhandelsuddannelsen 
Glæd jer! Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser lancerer en stor
tiltrækningskampagne, der skal motivere og inspirere flere unge til at vælge en fremtid i detail.

Kampagnen hedder “Altid i forandring” og har til formål at
få unges øjne op for de gode job- og karrieremuligheder,
man har med detailhandelsuddannelsen. Kampagnen bliver
lanceret i uge 36 og skal løbe henover de kommende tre år
på tværs af diverse medier, kanaler og platforme. 


En ny fortælling skal ændre perceptionen af uddannelsen

Kampagnen vil tage sit udgangspunkt i en fælles fortælling
om branchen. En fortælling som først og fremmest skal
skabe et større kendskab til uddannelsen, men også give
viden om de helt særlige muligheder, som uddannelsen
tilbyder. En indledende perceptionsanalyse viser nemlig, at
mange unge ikke forbinder branchen med muligheder og
spændende karriereveje. Og det skal der laves om på. 


Helt konkret, så består kampagnen af en stærk og
appellerende visuel identitet samt adskillige
kampagnetiltag, som både informerer og inspirerer,
heriblandt materialer som bannere og trykmateriale, som
skal sikre stor synlighed både online og offline.  

Som et led i kampagnen er der herudover blevet produceret
en række film, herunder karrierefilm og SoMe film, der skal
hjælpe til at ramme målgruppen og bryde igennem med
budskabet. 


Vær med til at udbrede kampagnen – og styrk jeres egen
rekruttering

Kampagnen er til for jer. Den skal styrke jeres mulighed for
at stå stærkere i jeres egen rekruttering, og I kan selv være
med til at øge kampagnens effekt. 


Virksomheder er i høj grad tænkt ind som en målgruppe for
kampagnen, og derfor vil der blive udarbejdet en række
kampagnemateriale, som I kan bruge i jeres egen
tiltrækning og rekruttering.

Ligeledes vil alle virksomheder blive introduceret til,
hvordan man bedst muligt kan støtte kampagnen og
dermed hele branchen. Sammen står vi nemlig stærkest. 


Hør mere om kampagnen til informationsmøde

Onsdag d. 17. august kl. 9.00 - 10.30 afholder vi et event,
hvor Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser samt
de to bureauer bag kampagnen vil fortælle mere om
kampagnen, og give konkrete værktøjer og inspiration til,
hvordan I bruger materialet.  


Informationsmødet er åbent for alle, hvor det vil være muligt
at deltage både online og fysisk. Da der kun er plads til 50
fysiske deltagere, er det efter “først til mølle” princippet. Så
husk at tilmelde dig, men også melde fra, hvis du bliver
forhindret. Onlineeventet er med ubegrænsede deltagere.


Tilmelding- og afmeldingsfrist er d. 15. august. 


Tilmeld dig onlineeventet: 

https://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/2022/
august/branding-af-detailhandlen/


Tilmeld dig det fysiske event (max. 50 deltagere):

https://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/2022/
august/brandingkampagne-detailhandlen/


Vi glæder os til at lancere kampagnen – til gavn for hele
branchen. 





