
Invitasjon til
medlemsmøte

Tid: 7. februar, kl 08.30 til 12.00
Sted: Bekkajordet 8A, 3189 Horten

(Kongsberg Maritime)

VESTFOLD IT-ARENA



Vi ønsker å invitere deg til vårt neste møte i Vestfold IT-Arena. Vi er så heldig å ha blitt invitert til Kongsberggruppen i Horten og Viger
Østensen som er virksomhetsarkitekt i Kongsberg IT vil si litt om Kongsberg IT og prosessen for å komme frem til en strategi for Kongsberg IT. 
Kommunikasjonssjef i Kongsberggruppen, Ronny Lie, vil dele med oss hvilken strategis Kongsberg har rundt sosiale medier.

Dette bringer oss inn på dagens tema som er »digital markedsføring og sosiale medier». Markedsføringen har blitt digital. Kundene forventer 
relevans i på tvers av kanaler. Markedsførere står plutselig overfor valg av systemer og håndtering av data. De er avhengige av et godt 
samarbeid med dyktige IT-folk for å lykkes med markedsføringen. Ofte opplever markedsavdelingen at «IT avdelingen ikke forstår noen ting» 
– og IT-avdelingen har akkurat samme oppfatning andre veien. I foredraget vil Helen Berg Allum belyse en digital markedsførers hverdag og 
hvordan marked og IT kan jobbe sammen til det beste for kunden og selskapet. Helene brenner for marketingfaget og har lang erfaring 
innenfor merkevarebygging, CRM og digital markedsføring.

Vårt nye medlem Consilio Kommunikasjon ved Thor Erling Lund og Pernille Eik Lunde Løvlie vil snakke om «Strategisk bruk av digitale kanaler» 
- bruken av sosiale medier og digital markedsføring generelt. Hvorfor den digitale kommunikasjonen bør være forankret i bedriftens
overordnede strategi. Hvordan man kan bli sett i en jungel av informasjon? Consilio vil vise til praktiske eksempler og nye muligheter innen 
digitale medier.  

Det blir god tid til mingling og etter den faglige delen blir det servert en enkel lunsj.

Jeg. Håper vi sees til denne spennende formiddagen hos Kongsberg Maritime i Horten!

Tid, sted og påmelding:

Tid: Torsdag 7. februar kl. 08.30 til 12.00

Sted Bekkajordet 8A, 3189 Horten (hos Kongsberg Maritime)

Påmelding:  Via Facebook eller e-post til mikkel@vestfolditarena.no i løpet av mandag 4. februar.

Invitasjon til medlemsmøte i
Vestfold IT-Arena

mailto:mikkel@vestfolditarena.no


Agenda
Tid Agenda

08.30-08.50 Registrering, kaffe og mingling

08.50-09.00 Velkommen og informasjon fra Styret

09.00-09.40
«Lost in translation» - Hvordan markedsførere og IT-folk kan forstå hverandre bedre og samarbeide tettere. 
Det må til hvis bedriften skal lykkes med digital markedsføring - for en bedre kundeopplevelse og lønnsom 
vekst – Rådgiver/faglig leder Helene Berg Allum fra Berg Allum Consulting

09.40-10.20
«Strategisk bruk av digitale kanaler» - Daglig leder og rådgiver Thor Erling Lund og rådgiver Pernille Eik 
Lunde Løvlie fra Consilio Kommunikasjon

10.20 – 10.40 Mingling, nettverksbygging og kaffe++

10.40-11.00 »Kongsberg IT – prosessen til strategi» – Virksomhetsarkitekt Viger Østensen fra Kongsberg IT

11.00-11.30 «Kongsbergsgruppens strategi for sosiale medier» – Kommunikasjonssjef Ronny Lie fra Kongsberggruppen

11.30-12.00 Lunsj

12.00 Slutt


