Workshop - Den gode hjemmeside
og online salg
Hvad kendetegner en god hjemmeside? Og hvordan får man en hjemmeside til at skabe trafik og salg?
En professionel og brugervenlig hjemmeside er ikke kun et spørgsmål om, at det skal se lækkert og
indbydende ud. Den skal også skabe værdi og salg til virksomheden.
Men hvordan gør man det bedst?
Uanset om du overvejer en helt ny hjemmeside eller blot ønsker at finjustere den eksisterende, bør du
deltage i denne workshop og få gode råd og inspiration, når Mikkel Lindberg fra Holder 100, deler ud af
sin viden og erfaring på området.
Workshoppen vil være meget praktisk orienteret, hvor du efter workshoppen vil have hands-on viden,
som du kan gå hjem og arbejde videre med, når det kommer til at have en hjemmeside, der kan skabe
resultater på bundlinjen.
Webshoppen er for dig, der enten sælger dine varer via webshop, har abonnementsløsninger, ønsker
flere bookinger eller ser hjemmesiden som et salgsværktøj til at skaffe flere købshenvendelser.

Deltag og få følgende med hjem:
Viden om hvad der adskiller en god hjemmeside fra en dårlig.
Hvordan du løbende arbejder med udvikling og optimering af din hjemmeside.
Opsætning af målsætninger for din hjemmeside
Adgang til 300 konverteringsmuligheder på webshoppen – online værktøj (6 måneders adgang).
Hvordan hjemmesiden passer ind i dit salgs- og marketing setup.
Hvordan man får de besøgende til at købe, bestille eller rette henvendelse.

Tidspunkt

Tilmelding

Tirsdag 27. september kl.08.00-12.00

Du tilmelder dig på Næstved Erhvervs
hjemmeside:
www.naestvederhverv.dk/arrangementer/digital

Fra kl. 11.00-12.00 vil der være tid til at
netværke og snakke med underviseren.
Deltagelse i den del er valgfrit.

Pris
Prisen er non-profit 500 kr.
Beløbet giver dig fri adgang til alle
workshops, forplejning og to timers gratis
1:1 rådgivning

På workshoppen møder du fra
Holder100: Mikkel Lindberg

Der er et begrænset antal pladser på alle
workshops. Tilmelding sker efter først til mølleprincippet.
Senest tilmelding fredag 23. september.

Sted
VUC Storstørm Næstved
Teatergade 23,
4700 Næstved

