LØRN

Lørn er en læringsplattform for livslang
læring om norske teknologieksempler.

PRODUKT: LØRN.CAST
Podkast-as-a-service

HVA

HVORFOR

HVEM

HVORDAN

Opptil 10 podkaster i serie-opptak på en halv dag.
Du velger dine beste historier til intern inspirasjon
eller ekstern markedsføring.
Fordi konferanser og gode historier bør leve
lengre, i tid, omfang og format.
Konferansearrangører, ledere som ønsker intern
kunnskapsdeling, marketing-avdelinger som forstår at kundenes
suksesshistorier er den beste reklamen et selskap kan ha.
1. Du velger gjester sender oss deres navn og epost-adresser;
resten ordner vi.
2. Du får 10 podkaster a 15 minutter, ferdig produsert på iTunes
og lørn.tech.
3. Du får også en samlebok med bilder og oppsummering av
dine historier.
4. Podkast formatet vårt er testet og har resultert i Norges
beste distribusjon.
5. Vi sender invitasjonsbrev, forberedende spørsmål,
gjennomfører intervjuene (på engelsk eller norsk), produserer
podkastene og legger dem ut i våre kanaler, som også gir deg
god distribusjon.
6. Du kan linke til disse lydfilene fra dine websider eller i
nyhetsbrev.

SPRÅK: Norsk eller engelsk.
PRIS: Spør om pristilbud fra linda@lorn.tech

MER OM LØRN
Fremtiden må ikke bli en fest for spesielt inviterte. Store og små selskaper har hittil ikke hatt effektive og inkluderende
verktøy for å få med alle ansatte i den spennende teknologiske fremtiden vi går inn i. Fersk, relevant og norsk innhold om
teknologieksempler og ledelse er mangelvare. Vi samler innhold og lager strukturer som gjør det mulig å inspirere alle
ansatte til å hente relevant kunnskap på vei til jobb eller på jobb, alene eller i sosiale settinger.
Blir det dyrt å få med alle? Men hva koster det å la være?
Når vi har så mange gode eksempler på verdensledende bruk av teknologi i Norge, bør alle folka våre lære om dem for å
øke gleden og lysten på innovasjon og endring.
Hvordan: Innholdet er organisert i over 350 ferske eksempler på verdens-ledende bruk eller utvikling av de nye
teknologiene innen helse, medisin, finans osv. Hvert tema er dekket som podkast, og tekstlig oppsummering, og
tilleggsmateriale. Du kan bruke de podkastene som finnes, eller bestille dine egne. Du velger fokus og bredde. Du tar med
alle.
Lørn ledes av Silvija Seres, og har blitt en av Norges mest populære teknologipodkast på kort tid. Det er nesten 100.000
månedlige nedlastinger. Innholdet distribueres via nettsiden lorn.tech og tilpassede læringsstyringsplattformer.
lorn.tech

