Kursus for ledere, HR- og økonomi-ansvarlige

Optimer jeres CSR-kommunikation og oplev værdi

En dag med Cabi kan medvirke til, at din virksomhed begynder at arbejde bredere og mere
målrettet for at indfri gevinsterne ved en tydelig og konsistent CSR-kommunikation.
Resultatet af en kursusdag hos jer er, at I oplever større værdi med jeres sociale engagement.
Jeres udbytte
Ved at optimere jeres CSR-kommunikation kan jeres
virksomhed få ekstra værdi. Det viser sig ved
•
•
•
•
•

et mere målrettet CSR-arbejde
et stærkere virksomheds-brand
bedre rekrutteringsevne
konkurrencefordele ved fx udbud
tydelig CSR-rapportering.

I vil desuden få oplæg til en realistisk handleplan baseret på
jeres egne mål for jeres fremtidige CSR-kommunikation.

Deltagere fra jeres virksomhed
Rammen for kursusdagen er typisk, at fire til otte personer
deltager. Det kan være ledere, medarbejdere fra
kommunikation og marketing, men også fra
økonomi/regnskab og jeres medarbejdere, der står for at give
tilbud på opgaver.

Rådgivningen dækker:
Ny viden, tips og redskaber fra Cabi uanset om dit mål er
strategisk eller praktisk formidling af data, fakta og
historier om jeres sociale engagement.
•
•
•
•

Hvad er CSR-kommunikation?
Hvad virker godt?
Hvordan kommer I i gang?
Hvordan kommer I videre med en realistisk
handleplan?

Jeres forretning er omdrejningspunkt
Cabis rådgivning tager udgangspunkt i jeres egne historier
og data. Derfor vil vi inden rådgivningsdagen
i jeres virksomhed tage en dialog om jeres
•
•
•
•

nuværende sociale engagement
formidlingskanaler og -ressourcer
eventuelle CSR-rapporteringer
jeres data, fakta og målinger.

Dette sikrer en optimering af kursusdagen hos jer.

Udbytte
I vil få en række værktøjer og blive introduceret til
beregnere, der kan benyttes i fortællingen om jeres
sociale ansvar og engagement.
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Cabis bemanding
Ea Nielsen, kommunikationschef og Marianne Nilsson,
marketingansvarlig i Cabi. Begge arbejder med CSRkommunikation og formidling i Cabi og har erfaring med
rådgivning af virksomheder.

Pris
Ud fra dialog om jeres udfordringer giver Cabi et tilbud på
kursusdagen, ligesom vi aftaler, om kurset finder sted hos jer
eller i Cabi.
Som her beskrevet koster kurset kr. 20.000 plus moms og
direkte omkostninger til transport.

Skræddersyet forløb
Vi tilpasser gerne indhold og omfang til jeres konkrete behov.
I er meget velkomne til at kontakte os for en dialog om netop
jeres udfordringer. Vores ønske er, at I bliver klædt på til øget
fokus på konkret CSR-kommunikation. Derfor kan en mere
skræddersyet løsning være en mulighed.
Kontakt Ea Nielsen på eni@cabiweb.dk eller ring 8612 8855.

