Få flere kunder med online markedsføring
Jeres kunder kan komme fra mange forskellige kanaler – fx strøgkunder,
stamkunder og kunder fra sociale medier eller e-mailkampagner. Kunderejsen
og vejen til nye kunder kan være en kompleks størrelse, uanset om I har en
webshop, fysisk butik eller sælger oplevelser. Dette udviklingsforløb sætter
fokus på at sammensætte og optimere jeres digitale kanaler – og dermed skabe
det optimale kundeflow i virksomheden.
Projektet Digital Ledelseskultur vil hjælpe jer med at udvikle jer og sætte
nye mål. Vi tager den digitale temperatur på jeres forretning og tager
virksomhedsejere og udvalgte medarbejdere gennem et forløb, hvor I bliver
bedre til at mestre de digitale muligheder.
Vores erfarne konsulenter og undervisere vil sammen med jer analysere
jeres virksomhed og gennemføre et forløb på ca. 5 måneder med workshops,
netværksmøder og individuelle sparringssamtaler. Workshops vil bl.a.
fokusere på kunderejsen, sociale medier, søgemaskineoptimering, nethandel
og behandling af data. Vi vil lave en individuel handleplan, som fokuserer på
indsatsområder. Vi hjælper jer også med at finde gode digitale løsninger.
Formålet er at hjælpe jer til at fremtidssikre jeres virksomhed med et
skræddersyet forløb, der primært er finansieret af EU.
DERFOR SKAL I VÆLGE ET SAMARBEJDE MED OS:
> I vil få nye kompetencer til at udvikle jeres virksomhed
> I får sat fokus på kritiske arbejdsgange og digitale muligheder
> I vil arbejde med data, som hjælper jer med at tage bedre beslutninger
> I får en konkret handleplan, som fokuserer på vækst og indsatsområder
FORLØBET VARER CA. 5 MÅNEDER OG SKRÆDDERSYS TIL JER MED:
> Individuelle sparringssamtaler i jeres virksomhed
> Grundig analyse af jeres virksomhed og arbejdsgange
> Tematiserede workshops med undervisere med praktisk erfaring

Forretningsudvikling
via digitalisering
Forløbet udbydes i et samarbejde mellem Business Faxe og Stevns Erhvervsråd.
For at fremtidssikre det lokale erhvervsliv dækker et tilskud det meste af
virksomhedernes deltagergebyr, mens midler fra Den Europæiske Socialfond,
som er øremærket til at skabe vækst og udvikling i små og mellemstore
virksomheder med under 250 ansatte, dækker de øvrige udgifter.
Dette er således et enestående og helt unikt tilbud til din virksomhed!
Prisen pr. virksomhed er kun 1.500 kr. + moms.
Der opkræves 500 kr. ved udeblivelse uden afbud.
Kontakt os for at høre mere:
Sofie Løndal, Business Faxe, tlf. 61 37 58 79 / sld@businessfaxe.dk
Jesper Yde Knudsen, Stevns Erhvervsråd, tlf. 21 22 17 65 / jesper@stevnserhvervsraad.dk
Allan Kristensen, Roskilde Handelsskole, tlf. 88 52 33 15 / alkr@rhs.dk
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Forløbsoversigt 2021

Mødetidspunkt for alle fællesaktiviteter: kl. 8:00-11:00 (NB: kl. 8:00-13:00 d. 17. juni 2021)

Start

01

Januar
1:1 sparring
med konsulenten

» Analyse og personlig
tilbagemelding

02

Februar

03

4. feb. - Kick-off
Introduktion

» Sådan udvikler du din
forretning med online
markedsføring
» Din forretningsmodel i
dag og på nettet
Afholdes i Rådhussalen i
Rønnede.

24. feb. - Workshop I:
Kommunikation på sociale medier

Marts

04

8. mar. – Workshop II
Kunderejsen

» Analysér hvad dine
kunder oplever i kontakten med din forretning
» Optimér det digitale og
fysiske møde med din
kunde
Afholdes online.

April

05

12. apr. - Netværksmøde:

» Online-salg og intro til
Amazon
» Kom hurtigt i gang med
online-salg uden en dyr
webshopløsning
» Intro til Amazon som
salgskanal til Europa

Afholdes online.

25. mar. – Workshop III:
E-mailmarketing
27. apr. - Workshop IV:
» Hvad skal et godt
Tekst og indhold

» Hvordan kommunikerer
du bedst på Facebook og
Instagram?
» Få en skabelon til,
hvordan du laver gode
opslag?

nyhedsbrev indeholde?
» Hvor ofte skal jeg sende
det ud?
» Hvordan passer nyhedsbrevet ind i marketingstrategien?

Afholdes i Rådhussalen i
Rønnede.

Afholdes i Rådhussalen i
Rønnede.

1:1 sparring
med konsulenten

1:1 sparring
med konsulenten

» Lav content/indhold som
din målgruppe reagerer
positivt på
» Persona: Lær din målgruppe bedre at kende
» Godt indhold til web,
nyhedsbreve og SoMe

Maj

18. maj - Workshop V:
Bliv fundet på Google

» Hvem er din målgruppe
og hvad søger de efter?
» Skab mere trafik til din
hjemmeside
» Intro til SEO og betalt
annoncering
Afholdes i Rådhussalen i
Rønnede.

1:1 sparring
med konsulenten

06

Juni

Slut

2. jun. - Workshop VI:
Brug data til at udvikle
din forretning
» Brug data til at styrke
dit salg
» Introduktion til Google
Analytics + Facebook
Pixels
» Målret din kommunikation og markedsføring
Afholdes online.

17. jun. - Kick-out
og handleplan

Afholdes online.

» Den røde
markedsføringstråd
» Skab struktur i din forretning og værdi for dine
kunder
» Din fremtidige handleplan
» Farvel og på gensyn

1:1 sparring
med konsulenten

Afholdes i Rådhussalen i
Rønnede.

