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Kursusinfo
Skab synlighed via digitale medier

Vi sætter fokus på virksomhedens digitale profilering med henblik på øget salg. Du kommer igennem emner
som:
Vedligeholdelse og opdatering af virksomhedens digitale platforme
Kundeanalyse og målgruppedifferentiering
Målrettede markedsføringsaktiviteter eller -kampagner
Udvikling af e-koncepter, f.eks. storytelling og kundeloyalitetsprogrammer
Sociale medier til markedsføring og branding

Kursuspris
AMU-pris:
DKK 1.152,00
Uden for AMUmålgruppe:
DKK 5.367,35

Tilmelding

Fag: Udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering
Fagnummer:
45952

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.218,30

Målgruppe: Målgruppen for kurset er virksomhedsejere og ansatte i handels- og serviceerhvervet som vil
starte eller udvide sit firma med e-forretning eller som ønsker at forbedre de eksisterende eløsninger.Kurset er målrettet til amu-målgruppen, til medarbejdere der arbejder dagligt med salg og service,
kommunikation og markedsføring.
Beskrivelse: Med udgangspunkt i firmaets kundeanalyse og e-strategi kan deltageren udvikle
virksomhedens online koncept(er) og via web-profilering arbejde med produkt- og målgruppedifferentiering
for at skabe salg.
Deltageren har kendskab til konceptudvikling i forhold til tema-websites og kan medvirke i udviklingen af
firmaets e-koncept(er) ved at arbejde med storytelling og formulering og præsentation af budskaber, der
underbygger produkternes egenskaber på Internettet.
Deltageren kender muligheder for at opnå en “word of mouth” marketing effekt via dialogintegration, og den
effekt den har for virksomheden i forhold til de “features”, services og oplysninger som tilbydes online.
Deltageren har desuden forståelse for kundeloyalitetsprogrammer, der kan tilbydes online og kan fremme
salg.

Fag: Nye kunder via viral markedsføring
Fagnummer:
40995

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.218,30
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Målgruppe: Målgruppen er medarbejdere og selvstændige, der til daglig arbejder med markedsføring i
handels- og servicevirksomheder.
Beskrivelse: Deltageren kan med udgangspunkt i virksomhedens e-strategi (markedsføringsstrategi på
Internettet) anvende viral markedsføring til at styrke virksomhedens online markedsføringsindsats.
Deltageren kan anvende forskellige virale markedsføringsmedier og -kanaler, herunder sociale netværk,
nichesites, communities, blogs mm., og kan vurdere hvilke og hvornår de skal bringes i spil i forhold til
virksomhedens ønskede målgruppe.
Deltageren kan bistå ved udarbejdelsen af en markedsføringskampagne og kan placere/uploade den i de
relevante medier.

Fag: Segmentering og målgruppevalg i markedsføring
Fagnummer:
47560

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.218,30

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til administrative medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at
arbejde med markedsføring i virksomheder inden for viden- og forretningsservice samt handelserhvervene.
Beskrivelse: Deltageren er i stand til at udvælge en målgruppe på baggrund af en opdeling af markedet
med henblik på at kunne deltage i arbejdet med at iværksætte en målrettet markedsføringsaktivitet eller kampagne.
Deltageren kan, på basis af en udarbejdet markedsanalyse eller på baggrund af egne indsamlede data,
definere og udvælge relevante kriterier, der kan opdele virksomhedens totale marked i homogene
segmenter, for derefter at kunne gennemføre en analyse af segmenterne og på basis heraf udvælge en
eller flere målgrupper.

Fag: Anvendelse af sociale medier i virksomheden
Fagnummer:
49556

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 384,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.712,45

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med markedsføring,
kommunikation og kunderådgivning via sociale medier i virksomheden.
Beskrivelse: Deltageren kan anvende sociale medier til markedsføring og branding af virksomheden.
Deltageren kan formulere tekst, anvende billeder, konkurrencer, storytelling og andre midler på de sociale
medier, til at kommunikere med virksomhedens kunder, leverandører og andre interessenter. Deltageren
kan anvende sociale medier til målrettet at fastholde og tiltrække kunder, samt udbygge kundeloyalitet i
virksomheden. Deltageren kan medvirke ved udvikling af virksomhedens e-koncept og kan anvende sociale
medier, der understøtter virksomhedens e-strategi. Deltageren kender lovmæssige krav ved brug af sociale
medier, herunder GDPR.
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