
LÆR OM ONLINE- 
VÆRKTØJER - HANDS ON

Projekt Enter-Digital

Introduktion

Så går vi i ”maskinrummet”! Det er tydeligt, at vi nu er 
der, hvor der er brug for kurser, som ikke tilfører så meget 
mere viden, men mere hjælper jer med 3 timers hands-on 
kurser. Vi tilpasser til jeres behov, derfor kan I vælge  
mellem 10 forskellige temaer. I kan tilmelde jer 3 temaer – 
og tilvælge flere. Se priser i denne invitation. 

Vi har efterhånden haft en del kurser i Odsherred, som 
skal sikre vores virksomheders online tilstedeværelse. For-
målet med kurserne har været at give det rette mindset til 
at være online til stede, samt give indsigt i, hvilke løsninger, 
der er de rigtige for virksomheden - eller med andre ord, 
at gøre jer til dygtige ”IT-indkøbere”, ved at sætte jer i 
stand til at stille de rette krav, baseret på en overordnet 
kravspecifikation, samt gennemskue forklaringerne og 
løsningerne fra IT-leverandører og -partnere. 

Det nye kursus udbydes af Odsherred Kommune sammen 
med Erhvervshus Sjælland. Kurset gennemføres af succes-
online.nu sammen med relevante partnere.

Har du spørgsmål kan du kontakte erhvervskonsulent 
Anette Friis på annfr@odsherred.dk eller på 51 44 97 80.

Om kurset
• Kurset består af 4 moduler af 3 timer. 

• Første modul er en fælles opstart. 

• Derefter 3 moduler, som I selv vælger blandt  
10 forskellige temaer. 

• På hvert af de 3 moduler vil der alene være 5 
virksomheder til stede. Det betyder, at der er maksimal 
mulighed for at komme i dybden med jeres egne 
problemstillinger.  

Læs om temaerne på næste side. 

Antal deltagere

1-2 personer fra hver virksomhed.

Pris

2.500 kr. pr. virksomhed.

Kursussted

Asnæs eller Højby.

Kursusperiode
Opstartskursus foregår den 28. 
september 2021. De øvrige datoer 
fremgår på tilmeldingen ved de 
enkelte temaer.

Antal kursusdage

4 dage á 3 timer.

Antal selvvalgte temaer

3, men med mulighed for at 
tilvælge flere temaer for 1.300 kr. 
pr. virksomhed.

Link til tilmelding

Tilmeld dig kurset her

Invitation

https://succesonline.nu/
https://succesonline.nu/
mailto:annfr@odsherred.dk
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FQ9L4CP2L53J


Temaerne

Tema 1 Dataindsigt 

Google Analytics. Lær om hvor og hvordan du 
dagligt/ugentligt tjekker dine data.

Den 6. oktober og den 10. november 2021.

Tema 2 Kampagne med Google Ads

Google Ads. Hvordan opsætter jeg en god Google 
Ads.-kampagne?

Den 12. oktober og den 16. november 2021.

Tema 3 Kampagne på sociale medier 

Facebook og Instagram. Hvordan opsætter jeg en 
kampagne?

Den 6. oktober og den 10. november 2021.

Tema 4 Forbrugeradfærd 

Lær hvordan du skal bygge dine SoMe-annoncer op 
inkl. videoer, så modtageren ser dem/reagerer på 
dem.

Den 30. september og den 25. november 2021.

Tema 5 Videoannoncering

Lær hvordan du bygger en skarp video annonce op 
og tips til, hvordan du optager en god video.

Den 30. september og den 25. november 2021.

Tema 6 Youtubeannoncering

Lær hvordan en Youtubeannoncering skal bygges, 
op og hvordan du får styr på data bag. 

Den 12. oktober og den 16. november 2021.

Tema 7 Tjeklisten til online værktøjer 

Opsætning af et professionelt online setup og få 
styr på konti/systemer mm.

Den 7. oktober og den 28. oktober 2021.

Tema 8 SEO 

Hvordan virker SEO, og hvordan gør jeg det? Hvad 
er Need to have og Nice to have?

Den 14. oktober og den 18. november 2021.

Tema 9 Nyhedsbreve

Lær hvordan du laver det bedste nyhedsbrev 
baseret på data/viden om det ”bedste” 
nyhedsbrev.

Den 14. oktober og den 18. november 2021.

Tema 10 Tredjeparts-virksomheder

Udnyt mulighederne med tredjeparts-
samarbejdspartnere, som fx Trustpilot, 
Tripadvisor, NETS, Bookingsystemer, Google 
indoor maps osv.

Den 7. oktober og den 28. oktober 2021.


