
 

FFB´s forårs arrangement 2013 

 

Foråret har ladet vente på sig, men nu er det her! Og det betyder, at det er tid til det traditionsrige 

forårsarrangement afholdt af FFB (Foreningen Freelance Bogholder) og e-conomic. 

Du indbydes hermed til en informativ, lærerig og udbytterig dag, hvor overskrifterne blandt andet er online 

marketing, sociale medier, Bluegarden, elektronisk bilagshåndtering og din pension. 

 Vi viser Cloud-baseret IT - ”the e-conomic way”. 

 Pensionsopsparing med personforsikringer og sundhedsløsning, som minimerer din sårbarhed og giver 

tryghed i din enkeltmandsvirksomhed? 

 Er der styr på bilagene? Kan de støvede mapper håndteres smartere? 

 Eller hvad med lønbogholderi – er det noget du laver eller overvejer at lave? 

Hvis et eller flere af ovenstående punkter har vagt din interesse, så tilmeld dig FFB’s forårsarrangement 2013. 

Se hele programmet nedenfor. 

 

Det er gratis at deltage, og det er ikke nødvendigt at være medlem af FFB for at deltage. 

Kunne du tænke dig at vide mere om FFB, som fordoblede deres medlemstal sidste år, og som er Danmarks største 

netværk af freelance bogholdere, så klik her. 

Arrangementet holdes her:  

Holstebro - Onsdag, den 29. maj - Best western, Nørregade 26, 7500 Holstebro 

Ringsted - Tirsdag, den 4. juni - Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted 

Aalborg  - Torsdag, den 6. juni - Scheelsminde, Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg 

Kolding - Fredag, den 7. juni - Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding 

København - Tirsdag, den 11. juni - Scandic, Klampenborgvej 230, 2800 Kgs.Lyngby 

Aarhus - Onsdag, den 12. juni - Scandic, Rytoften 3, 8210 Aarhus  

 

Programmet er: 

Kl. 09:00 Ankomst samt kaffe/te med brød. 

Kl. 09:15 Velkomst og præsentation af og ved repræsentant for FFB og e-conomic. 

Kl. 09:30 Cloud-baseret IT - ”the e-conomic way” 
v/Simon Søgaard-Pedersen, e-conomic/A-team 
- Dokumenthåndtering på en ny måde 
- Import af bankdata i Superkladden   
- Marketing via e-conomic.dk 
 

Kl. 10:15 Kort pause. 

http://www.f-fb.dk/
http://www.e-conomic.dk/
http://f-fb.dk/forside


Kl. 10:30 Bluegarden Præsentation 
v/Tejn Vanting Nielsen, Bluegarden 
- Hvem er Bluegarden 
- Hvilke produkter og ydelser leverer Bluegarden 
- Bluegardens Lønpartner-koncept 

 Hvilke fordele får jeg som lønpartner 
 Hvilke fordele får mine kunder, som jeg laver løn for 

- Gennemgang af mitbluegarden.dk 
- Spørgsmål 

 

Kl. 11:30 Slip for papirhåndtering og lad alt ligge i Skyerne - KPMG Online 

V/Johan Broberg Binder, KPMG 

- Gør dig mere attraktiv for din kunde 

 Spar tid på bilagshåndtering samt kundens administrative procedure.   

- Skab værdi for din kunde  

 Tilbyd din kunde alle fordelene ved at have de administrative systemer og arkiv (Bilag) i skyerne 

- Giv dig selv mere fritid 

 Ved at have alt i skyerne behøver du ikke mere at tage ud til kunden. Alt kan klares bare du har en 

internetadgang.   

 
Kl. 12:30 Frokost 

Kl. 13:30 Hvilken pensionsordning skal man vælge? 
v/Henrik Simonsen, PensionsGruppen i Horsens. 
Gennemgang af de stordriftsfordele som FFB tilbyder på: 
- Pensionsopsparing med personforsikringer og sundhedsløsning 

 

Kl. 14:30 Kort pause 

Kl. 14:45 Markedsføring via Søgemaskiner & Sociale Medier 
V/Peter R. Dahl, e-conomic/Online Marketing  
- Optimering og opsætning af Google Adwords 
- Generel SEO optimering af Websites 
- Opsætning og markedsføring via Facebook 

 

Kl. 15:30 Præsentation af FFB´s nye hjemmeside og muligheder 

v/FFB repræsentant, FFB 

 
Kl. 16:00 Slut på dagens program og kom godt hjem. 

 

Tilmelding: 

Tilmelding til arrangementerne skal ske senest 8 dage før afholdelse af selve arrangementet og skal ske på dette 

tilmeldingsskema eller via e-mail til adressen bestyrelse@f-fb.dk. 

 

Hvis du mailer, så skriv i mailen: 

Firmanavn, Navn/navne på deltager, telefon nr. og hvilken by du/I ønsker at deltage i. 

http://f-fb.dk/economic_foraarsarrangement
mailto:bestyrelse@f-fb.dk

