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Digitaliser din virksomhed 
– få nye kompetencer inden for digitalisering

Projektet Digital Ledelseskultur vil hjælpe jer med en målrettet forretningsudvikling, 
hvor vi fastlægger jeres faktiske digitale udgangspunkt og gennemfører et kompeten-
ceudviklingsforløb for virksomhedsejere og udvalgte medarbejdere inden for detail og 
turisme. 

Vores erfarne konsulenter og undervisere vil sammen med jer analysere jeres proces-
ser og gennemføre et forløb på ca. 5 måneder med workshops, netværksmøder og 
individuelle sparringssamtaler. 

På forløbet kigger vi ind i, hvordan online markedsføring kan øge din synlighed og 
dermed din omsætning. Vi vil ligeledes kigge ind i, hvilke IT løsninger der passer til din 
virksomhed og dit behov. Du vil på en spændende måde lære, hvordan du bruger de 
sociale medier til at understøtte din virksomhed. Du vil igennem hele forløbet udfærdige 
en ”kravspecifikation” der er skræddersyet til netop din virksomhed, og som fungerer 
som din helt egen online ”huskeliste”. Du vil efterfølgende kunne bruge kravspecifika-
tionen til at træffe de rigtige valg, både når du selv skal videre i din online tilstede-
værelse med din virksomhed, og ligeledes når du skal indkøbe ydelser hos eksterne 
leverandører af bl.a. markedsføring og teknisk hjælp. 

Du vil blive guidet i at lave en forretningsmodel for din virksomhed med input til den helt 
rigtige marketingstrategi, så din virksomhed er fremtidssikret og godt med ind i den 
digitale verden. 

Formålet er at hjælpe jer til at opnå vækst og fremtidssikre jeres virksomhed via et 
skræddersyet forløb, der primært er finansieret af EU-midler.

Forløbet varer ca. 5 måneder og skræddersys til jer med:
> Grundig 360° analyse af jeres virksomhed og jeres digitale muligheder
> Involvering af både virksomhedsejere og medarbejdere
> Tematiserede workshops med undervisere med praktisk erfaring
> Individuelle sparringssamtaler

Forretningsudvikling 
via digitalisering

Forløbet udbydes i samarbejde med 
Destination Sjælland, Odsherred Kommune og Succes Online 

og udgiften dækkes primært af midler fra Den Europæiske Socialfond, 
som er øremærket til at skabe vækst og udvikling i små og mellemstore 

virksomheder. Deltagergebyr pr. virksomhed = kun 2.500 kr..

Alle aktiviteter afholdes hos: 
Strids Mølle, Åvej 2, 4470 Svebølle.

Tilmeld dig eller kontakt os for at høre mere
 Signe Falgaard, Destination Sjælland: 2199 0241 / signe@desj.dk
Allan Kristensen, Roskilde Handelsskole: 8852 3315 / alkr@rhs.dk
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Digitaliseringsforløb for 
Turisme og Detail

01 02
Start

Slut
Workshop I
10. November fra kl. 9-16:
 » Case stories 
 » Kravspecifikation

Workshop III
11. Januar fra kl. 9-16:
 » SEO
 » Nyhedsbrev
 » Video
 » Ommichannel
 » Mobile first

Workshop II
24. November fra kl. 9-16
 » Forretningsplan
 » Valg af platform
 » Design og brugeroplevelse

Digitaliserings-
rapport med 
individuel 
tilbagemelding

Workshop IV
9. februar fra kl. 9-16:
 » Google Ads/SHP/RM
 » Google Analytics 
 » Facebook
 » Instagram
 » Organisk/betalt annoncering

Forløbsoversigt 2020-2021

Kick-off 
9. November fra kl. 18-21:
 » Introduktion til forløbet
 » Udbyttet ved bedre 
online markedsføring

Individuel sparring Individuel sparring Kick-out & handleplan
3. Marts fra kl. 18-21:
 » Evaluering af konkrete resultater
 » Ændringer i omsætning, kunder 
og forretningsmuligheder

 » Udarbejdelse af handlingsplan
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