
Digital Handel 2022 
– Masterclass 
Forløbet er målrettet tidligere deltagere 
på Digital Ledelseskultur. 
Andre virksomheder, som besidder 
lignende kompetencer, er også 
velkomne. 

Tag dig selv og din organisation til et nyt 
niveau med Digital Handel Masterclass, 
så I bliver endnu bedre rustet til at 
håndtere de digitale muligheder og 
udfordringer. 

Få det til at ske i praksis! 
Ønsker du i endnu højere grad at 
digitalisere din virksomhed? Men savner 
du yderligere viden, rådgivning og 
netværk til at understøtte den digitale 
udvikling, som du er begyndt på? Så er 
”Digital Handel Masterclass” det rette 
valg for dig. 

Her får du inspiration, viden og 
redskaber til at mestre de digitale 
muligheder, omsætte nye tendenser 
til praksis, automatisere manuelle 
arbejdsgange og strukturere hverdagen. 

 Med udgangspunkt i din virksomhed 
tager vi dig som virksomhedsejer og 
evt. 1-2 udvalgte medarbejdere gennem 
et forløb, hvor du sammen med dygtige 
rådgivere får hjælp til at sammensætte 
og optimere dine digitale kanaler, 
afklare potentialer for digitalisering og 
hjælp til at implementere det hele i din 
virksomhed. 

DU BLIVER KLOGERE PÅ: 
> Retning og vision for din virksomhed 
> Skab og kommunikér en grøn profil 
> Instagram og LinkedIn 
> Din rolle i den digitale udvikling 
> Forankringsplaner 
> Automatisering og effektivisering 

Forløbet løber over cirka seks 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. 

 

Sælg mere med 
digital markedsføring 

Forløbet er et samarbejde mellem Næstved Erhverv, Business Faxe, 
 Stevns Erhvervsråd, Roskilde Handelsskole og 

Den Europæiske Socialfond – og er primært finansieret af EU. 
 Derfor kan vi tilbyde dette eksklusive forløb til en lav pris. 

Prisen er kun 2.750 kr. (pr. virksomhed med op til 2-3 deltagere). 

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 
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Digital Handel 2022 – Masterclass 
Forløbsoversigt 2022 

 DIGITAL 
LEDELSES 
KULTUR 

 Torsdag den 3. marts: 
Kick-off + Workshop I 
Kl. 08:30-14:00 - fremmøde 

 Onsdag den 23. marts: 
Workshop II 
Kl. 08:30-14:00 - fremmøde 

 Onsdag den 18. maj: 
Workshop III 
Kl. 08:30-14:00 - fremmøde 

 Sommerpause  Torsdag den 22. september: 
Workshop V 
Kl. 08:30-14:00 - fremmøde 

 Ønsker, retning og vision for din 
virksomhed - del 1 
> Afklaring af virksomhedens 
 strategiske retning 
> Kig på din forretning og arbejd 
 med potentialer for 

digitalisering 
> Prioriteringer af digitale tiltag 

 Ønsker, retning og vision for din 
virksomhed - del 2 
> Nye digitale forretningsmodel- 
 ler i en foranderlig verden 
> Hvad oplever kunderne i kon- 
 takten med din forretning? 
> Optimér din tilstedeværelse 
 i det digitale og det fysiske 
 møde med dine kunder 

 Bliv helt skarp på Instagram 
> Lær Instagrams mange funktio- 
 ner og muligheder at kende 
> Få flere følgere og skab tættere 
 relation til dine kunder med 
 video 

 Tag ejerskab over det lærte og 
skab forandring 
> Udarbejdelse af konkret for- 
 ankringsplan med handlinger 
 og delmål 
> Få det til at ske i praksis 

MAR. APR. MAJ JUN. JUL. AUG. SEP. OKT. 
 

Udarbejde digitaliseringsrapport 
og –analyse + 1:1 sparring 

 1:1 sparring 1:1 sparring 1:1 sparring 1:1 sparring 
Onsdag den 27. april: 
Netværksmøde I 
Kl. 08:30-11:30 - webinar 

 Torsdag den 9. juni: 
Netværksmøde II 
Kl. 08:30-11:30 - webinar 

 Onsdag den 24. august: 
Workshop IV 
Kl. 08:30-14:00 - fremmøde 

 Onsdag den 26. oktober: 
Kick-out + Workshop VI 
Kl. 08:30-14:00 - fremmøde 

 

 Skab og kommunikér en mere grøn 
profil 
> Brug verdensmålene som kon- 
 kret pejlemærke og værktøj 
> Er bæredygtighed forenelig med 
 en sund forretning? 
> Branding og storytelling 

 Skab vækst med LinkedIn 
> Få styr på planlægning og kom- 
 munikation via LinkedIn 
> Brug LinkedIn til relationsbaseret 
 salg og mål din succes 
> Tips om greenwashing, markeds- 
 føringsloven, opsætning og gode 
 opslag 

 Dit lederskab i digital omstilling 
> Bliv klog på dig selv som leder 
 og lær om din personprofil 
> Dine stærke sider og udfor- 
 dringer i forhold til lederskab i 
 digital omstilling 

 Automatisering & 
Effektivisering 
> Processer, der kan automa- 
 tiseres og optimeres i din 
 virksomhed 
> Frigør tid i den daglige drift 
> Afslutning af forløbet 

Efter hver workshop: Spørgetime med underviser og arbejde med dagens emne (frivilligt tilbud). 
Sted ved fysisk fremmøde: VUC Storstrøm, Teatergade 23, 4700 Næstved, lokale 206, 2. sal 


