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Bedre dialog med sognet Claus Due Hent PDF Bogen er skrevet for at hjælpe menighedsråd, præster og

kirkens medarbejdere med at blive bedre til at kommunikere med sogn og menighed. Og dermed bidrage til,
at flere mennesker deltager i kirkens kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter. Bogen er praktisk orienteret
og er bygget op over fire temaer: 1) Hvad vil du med sognet? Kend dit sogn, prioritér dine ressourcer og læg

din strategi for, hvordan du vil servicere sognet. 2) Websiden som afsæt for alt. Få mest mulig glæde af
hjemmesiden og gør den til omdrejningspunktet for din dialog med sognet. 3) Effektiv dialog med sognet. Få
mere ud af mediebudgettet og bliv bedre til at opbygge annoncer, der kommunikerer og profilerer din kirke.
4) Få mest muligt ud af forandringerne. Forstå, hvorfor forandringer møder modstand og bliv bedre til at

gennemføre forandringer. Helt konkret bliver det nemmere at implementere tankerne beskrevet i bogens første
tre temaer.

 

Bogen er skrevet for at hjælpe menighedsråd, præster og kirkens
medarbejdere med at blive bedre til at kommunikere med sogn og
menighed. Og dermed bidrage til, at flere mennesker deltager i

kirkens kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter. Bogen er praktisk
orienteret og er bygget op over fire temaer: 1) Hvad vil du med

sognet? Kend dit sogn, prioritér dine ressourcer og læg din strategi
for, hvordan du vil servicere sognet. 2) Websiden som afsæt for alt.

Få mest mulig glæde af hjemmesiden og gør den til
omdrejningspunktet for din dialog med sognet. 3) Effektiv dialog
med sognet. Få mere ud af mediebudgettet og bliv bedre til at

opbygge annoncer, der kommunikerer og profilerer din kirke. 4) Få
mest muligt ud af forandringerne. Forstå, hvorfor forandringer

møder modstand og bliv bedre til at gennemføre forandringer. Helt
konkret bliver det nemmere at implementere tankerne beskrevet i

bogens første tre temaer.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Bedre dialog med sognet&s=dkbooks

