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Styrk din synlighed online

Har din virksomhed brug for at udvikle sig digitalt? Så tilmeld dig dette 
skræddersyede forløb: Forretningsudvikling via digitalisering. Herigennem kan 
du bedre fremtidssikre din virksomhed.

Sammen med os kortlægges din forretning, og du klædes på til at synliggøre din 
virksomhed via digital markedsføring og til at effektivisere arbejdsgange med 
digitale tjenester.

Kompetenceforløbet varer ca. 10 måneder og er bygget op af seminarer, 
netværksmøder og individuelle sparringssamtaler.

Seminarer og netværksmøder vil bl.a. fokusere på digitale kunderejser, sociale 
medier, digitalt salg, forandringsledelse og udnyttelse af data.
Vi bistår i udviklingen af din egen virksomhedshandleplan, som fokuserer på 
dine vækstområder i forløbet.

EKSEMPLER PÅ TEMAER UNDER FORLØBET:
 > Online markedsføring, salg og synlighed
 > Viden via data - Google- og Facebook Analytics, SEO
 > GDPR og online regler
 > Liveshopping og neuromarketing
 > Ledelse og forretningsudvikling

 
DU FÅR: 

 > Nye kompetencer og viden til at udvikle virksomheden digitalt 
 > En konkret handleplan, som fokuserer på vækst og indsatsområder 
 > En kritisk gennemgang af arbejdsgange og digitale muligheder
 > Viden om nye digitale løsninger til at udvikle din forretning  
 > Opbygget et netværk med andre virksomheder i lokalområdet 

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Kursusforløbet henvender sig til detail-, service- og  
oplevelseserhvervet i Ringkøbing-Skjern kommune
og udbydes i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og  
Professionshøjskole og Ringkøbing Fjord Handelsråd.

Pris kr. 1.995,- + moms pr. virksomhed 
inkl. forplejning og materialer.

Tilmelding er efter “først til mølle”
Klik for tilmelding
Tilmeldingsfrist er torsdag den 20. februar 2022.

Kontakt os for at høre mere
Dorthe Simonsen / mail dosi@ucl.dk / telefon 6120 9590 
Flemming Pors Knudsen / mail fpkn@ucl.dk / telefon 9243 4988

Digital
forretningsudvikling

https://digitalledelseskultur.dk/hoermere/
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Start

1:1 Sparring
2. mar. kl. 11-15 +
8. mar. kl. 8-16.
Hvad er dit udviklings-
område igennem forløbet?

Online, 30. min. pr.  
virksomhed.

Seminar 1 
15. mar. 
Content Marketing
Hvis du arbejder ud fra 
idéen om at hjælpe andre, 
er du allerede nået langt!”

Fysisk kl. 9.00-16.00.

Netværksmøde 1
29. mar. - Netværk A
30. mar. Netværk B
Ind i prøverummet
Det digitale spejl

Online kl. 8.00-11.00.

Netværksmøde 2
31. maj. - Netværk A
2. jun. - Netværk B
Kunden og deres digitale 
oplevelser – hos dig!
Vi træner med dataværk-
tøj og matcher dem med 
dine muligheder.

Online kl. 8.00-11.00.

Seminar 2
26. apr. - del 1 
4. maj - del 2
SEO - søg og du skal finde
Har du nogensinde ledt 
efter dine nøgler og fundet 
dem mærkelige steder?”

Online kl. 08.00-11.00.

Velkomstmøde
10. feb.
Klar til afgang - Kursen 
er sat… 
Vi fortæller, hvad 
projektet er ladet med og 
afstemmer forventninger 
til rejsen.

Online kl. 8.00-10.00.

Screening
23. feb.
Hvor digital er du?

Online kl. 8.00-10.00.

Seminar 3
16. jun.
At rejse er at leve
Din kunde ankommer 
digitalt. Kunderejser og 
værtskaber.

Fysisk kl. 09.00-16.00

Sommerpause
jul. og aug.

 

Seminar 5
10. nov. 
Forskellighed er en styrke, 
men MEGA besværlig
Forandringsledelse og 
ledelsesforandring.

Afslutning af forløbet
Diplomer.

Fysisk kl. 08.30-16.00.

Netværksmøde 3 
21. sep. Netværk A & B
Digital Cross Training 
Vi træner med dataværk-
tøj og matcher dem med 
dine muligheder.

Fysisk kl. 8.00-12.00.

Seminar 4
5. okt. - del 1
12. okt. - del 2
Influencer Marketing
En genvej til troværdig 
markedsføring?

5. okt.,  
Fysisk kl. 8.00-12.00.

12. okt., 
Online kl. 8.00-12.00

Netværksmøde 4
25. okt. - Netværk A
26. okt. - Netværk B
Når andre tager ordet…
Vi arbejder med omtale, 
bagtale, samtale og 
digital interaktion med 
dem der påvirker forret-
ningen.

Online kl. 8.00-11.00.
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