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Digital handel 
– salg og online markedsføring

Vil du have redskaber til at øge dit salg via digitale salgskanaler?
Og har du din egen butik, café eller restauration? 

Så er ”Digital handel – salg og online markedsføring” det rette valg for dig.
Her får du inspiration, viden og redskaber til bedre at mestre de digitale 
muligheder og omsætte nye tendenser til øget salg.

Med udgangspunkt i din virksomhed tager vi den digitale temperatur og tager 
dig som virksomhedsejer og evt. 1-2 udvalgte medarbejdere gennem et forløb. 
Sammen med dygtige rådgivere får du hjælp til at sammensætte og optimere 
dine digitale kanaler og dermed øge salget gennem Facebook, Instagram, 
Google og via video. 

DU BLIVER KLOGERE PÅ BLANDT ANDET: 
 > Sociale medier
 > Søgemaskineoptimering
 > Nethandel
 > Kunderejsen
 > Behandling af data

Forløbet løber over cirka fem måneder, hvor der veksles mellem 1:1-sparring 
med programmets konsulenter, tema-workshops og netværksmøder sammen 
med forløbets andre deltagende virksomheder. Mellem hver workshop aftales 
næste skridt og muligheder for digitale indsatser, så der sikres fremdrift og 
resultater.

Formålet er at styrke din online tilstedeværelse og fremtidssikre din virksomhed.

Sælg mere med
digital markedsføring

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Forløbet bliver til i et samarbejde mellem Næstved Erhverv A/S, 
Digital Ledelseskultur og Den Europæiske Socialfond 

og er primært finansieret af EU. 

Derfor kan vi tilbyde dette eksklusive forløb til en lav pris.
Prisen pr. virksomhed med op til 2-3 deltagere er kun 2.000 kr.

Læs mere og tilmeld dig her senest onsdag den 7. april 2021: 
KLIK FOR TILMELDING  

https://naestvederhverv.dk/events/digitalhandel/

Kontakt os for at høre mere:
Dennis L. Thyssen, Næstved Erhverv, 55 88 52 48 / dlt@naestvederhverv.dk
Vivi Johansen,  Næstved Erhverv, 55 88 52 19 / vsmaje@naestvederhverv.dk 

Allan Kristensen, Roskilde Handelsskole, tlf. 88 52 33 15 / alkr@rhs.dk

Eksklusivt forløb til 
detailhandlen og restaurationer 
i Næstved kommune

https://naestvederhverv.dk/events/digitalhandel/
https://naestvederhverv.dk/events/digitalhandel/


DIGITAL
LEDELSES
KULTUR

Digital handel – salg og online markedsføring
Forløbsoversigt 2021

01 03 0502 04 06
Start April AugustMaj SeptemberJuni Oktober

21. apr. - Kick-off + 
Workshop I: 
Introduktion & SoMe

 > Vigtigheden af  
omnichannel

 > Sådan udvikler du din 
virksomhed med online 
markedsføring

 > Vejledning i at afholde 
webinar online

 > Hvordan kommunikerer 
du bedst på Facebook 
og Instagram?

 > Få en skabelon til, 
hvordan du laver gode 
opslag

 > Få hjælp til en strategi 
for brug af sociale 
platforme 

 > Tips & faldgruber

Fremmøde kl. 8:00-14:30.

1:1 Sparring med  
konsulenten

8. jun. - Workshop IV:
Google Analytics

 > Brug data til at udvikle 
din forretning

 > Brug data til at styrke 
dit salg

 > Introduktion til Google 
Analytics + Facebook 
Pixels

 > Målret din kommunika- 
tion og markedsføring

Fremmøde kl. 8:00-11:30. 
  
Sommerpause

7. okt. - Workshop VII 
 + Kick-out:
Automatisering og 
digitalisering 

 > Digital automatisering 
og planlægning af dine 
salgs- og marketingak-
tiviteter

 > Planlægning af årshjul 
2022

Kick-out 
 > Den røde  
markedsføringstråd

 > Skab struktur i din 
forretning og værdi  
for dine kunder

 > Din fremtidige  
handleplan

 > Farvel og på gensyn

Fremmøde kl. 8:00-14:30.

11. maj - Workshop II: 
Kunderejsen

 > Analysér hvad dine kun-
der oplever i kontakten 
med din forretning

 > Optimér det digitale og 
fysiske møde med din 
kunde

Online kl. 8:00-11:30.

27. maj - Workshop III: 
Online-salg og SEO

 > Kom hurtigt i gang med 
online-salg uden en dyr 
webshopløsning, fx på 
Instagram

 > Intro til webshop og 
online markedspladser

 > SEO, SEM (Google Ads) 
og Google My Business

Online kl. 8:00-11:30.

1:1 Sparring med  
konsulenten

1:1 Sparring
med konsulenten

 > Analyse og  
personlig 
tilbagemelding 

26. aug. - Workshop V: 
Tekst & Indhold 

 > Lav content/indhold, 
som din målgruppe 
reagerer positivt på

 > Persona: Lær din mål-
gruppe bedre at kende

 > Lav lækre billeder og 
videoer med din smart-
phone

 > Sørg for at dit indhold 
understøtter SEO

Fremmøde kl. 8:00-11:30.

1:1 Sparring med  
konsulenten

8. sep. - Workshop VI: 
Brugeranmeldelser

 > Optimér dit salg og din 
kundekontakt gennem 
brugeranmelder

 > Få styr på TripAdvisor, 
Trustpilot, Facebook, 
Google 

 > Få flere anmeldelser og 
lær at håndtere positive 
og negative anmel-
delser

Online kl. 8:00-11:30.

23. sep.- Netværksmøde
Intro til Amazon 

 > Intro til Amazon som 
salgskanal og  
markedsplatform

Online kl. 8:00-11:30. 

1:1 Sparring med  
konsulenten


