COACHING AV
RADIOMEDARBEIDERE
LYNKURS FOR EN
TRAVEL SALGSAVDELING

RADIOTEKST
MASTERCLASS

Gjør et møte for selgere ekstra spennende med dette lynkurset
for selgere, som kan holdes i løpet av en enkelt kveld eller
formiddag. Palle Bo inspirerer dere om og minner dere om hva
Radio er godt for.

Du er tekstforfatter på en radiostasjon og har hver dag til
oppgave å spy ut en haug tekster. Det er fort gjort at det går litt
samlebånd i det, og du vil gjerne opparbeide noen teknikker for
skrive bedre tekster . . .

.

.

Lær hvorfor det ikke er så effektivt for annonsørene å kun snakke
om seg selv slik man hører i ganske så mange radioreklamer.

.

.

Få en rekke praktiske råd som man kan bruke til å hjelpe
annonsørene til å utforme radiospoter som selger bedre, og lær
en rekke gode argumenter for hvordan annonsørene skal bruke
radiomediet riktig.
.

VARIGHET: 2-3 TIMER. PRIS: NOK 4.700.

WORKSHOP FOR
SALGSAVDELINGEN
Lær hvordan du hjelper annonsørene dine med å utforme
radiospoter som er mer effektive. Vi starter dagen med 1-2 timers
”monolog” fra Palle Bo. Her vil dere blant annet få mange
redskaper som kan brukes i arbeidet.

- for kundenes skyld (de får mer respons på innslagene sine)
- for radiostasjonens skyld (gladere annonsører gir bedre
omsetning)
.

- for din egen skyld (du utvikler deg selv profesjonelt og øker
din egen ”verdi”).
.

Radioguru Palle Bo har utviklet en ”masterclass” for tekstforfattere. Dere tilbringer en hel dag sammen hvor du utvikler
ideer alene som Palle Bo kommenterer og kritiserer.
.

Det er deg og Palle alene i et lokale med en bærbar PC og en hel
masse kaffe uten mobiltelefoner. Det følger med i masterclasspakken at du får 10 tekster kommentert i 14 dager til sammen
etter denne samtalen.
.

VARIGHET: 8 TIMER. PRIS: NOK 6.700.

.

.

VARIGHET: 8 TIMER. PRIS: NOK 8.900.

COACHING AV
STUDIOVERTER
- Skal du introdusere nye verter på laget?
- Har du verter som kunne blitt bedre med litt coaching?
- Er du selv vert og sulten på å bli bedre?

FOREDRAG FOR
ANNONSØRER
De fleste annonsører som ser dette foredraget og deltar i de
påfølgende samtalene, blir ofte overrasket over hvilke
muligheter man har med radio.
.

Radioreklame kan underholde og berøre. Gi gåsehud og
latterkrampe og i tillegg selge.
.

Men det kan også være å kaste penger ut av vinduet hvis ikke du
gjør det riktig. Så gi dine annonsører et lærerikt og
underholdende ”gå-hjem-møte”. Det vil føre til at de får mer
lyst til å bruke radiomediet og mer mot til å gjøre det riktig.

.

.

La Radioguru tilbringe en dag sammen med en eller et par av
studievertene dine. Her vil han gå gjennom en rekke emner man
som studiovert bør vite og huske på hver eneste dag.

VARIGHET: 1-2 TIMER. PRIS: NOK 5.200 KR.

.

Ut på ettermiddagen går vi i studioet og gjør praktiske øvelser.
En coachingdag kan eventuelt følges opp med airchecksessions via epost og telefon.
.

VARIGHET: 8 TIMER. PRIS: NOK 7.800.
.
LYTT PÅ GRATIS PODCAST OM RADIOREKLAME PÅ RADIOGURU.DK/PODCAST

Priser er eks. reiseutgifter. Vi tar forbehold om evemt. trykkfeil

Deretter jobber vi med praktiske eksempler. Palle Bo gir noen
konkrete oppgaver som dere skriver tekster til. Så produserer vi
hurtige skisser (som kun skal gi en fornemmelse av hvordan det
kommer til å lyde), som til slutt diskuteres og kommenteres.
Dette kan evt. gjøres i samarbeid med deres egen produsent.

BEEN THERE. DONE THAT.
.

En av Danmarks mest erfarne radiomenn tilbyr nå coaching av norske
radiomedarbeidere. Mannen bak Radioguru, Palle Bo, har arbeidet 25 år med radio
og markedsføring.
.
De siste to årene som gruppeprogramleder og radiosjef hos Radionet/NORDJYSKE
Medier (Hit FM-nettverket og Gull FM-nettverket), og før det fem år som
prosjektleder, tekstforfatter og instruktør ved Serious Radio Business i København.
.
Han var medstifter, og er fremdeles medeier i Radio ABC-Gruppen. I ti år var han
morgenvert, salgssjef og tekstforfatter samme sted, og før det jobbet han i fem år
som idekonsulent i danske reklamebyråer.
.
Fire ganger har Palle Bo undervist radiofolk om radioreklame og kanal profilering
(station imaging) på den danske landsdekkende radiokonferansen Radio Days i
København (den danske utgaven av Radiodager), og han er en ofte brukt
foredragsholder på reklamebyråer og for grupper av annonsører.
.
Mange kjenner ham som mannen som innførte ”TelefonJokes” (Tulletelefoner) i
Danmark. Disse meget populære innslagene kjørte syndikert på 25 lokalstasjoner
og deretter på Danmarks Radio P3.
.
Han har dessuten utviklet et hav av landsdekkende radiokampanjer på flere
forskjellige språk.
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