
Alle virksomheder 
har brug for  

Succes Online
Tilmeld dig Succes Online Workshops  

og bliv hjulpet gratis i gang med at 
forbedre din online tilstedeværelse

Gratis kursus 
Tilmelding nødvendig



Ærø Turist og Erhverv      Turist- og Erhvervs foreningen Langeland 

Succes Online - program
Kunderne er klar på nettet, og e-handlen slår rekorder år for 
år. Det giver konstant nye digitale forretningsmuligheder og 
udfordrer den måde, du i dag driver virksomhed på.

Kurserne afholdes kl. 16 - 20 
på Hotel Svendborg, Centrumpladsen

Kurserne arrangeres i samarbejde mellem  
Svendborg, Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn kommuner.

Modul 1: Online tilstedeværelse, tirsdag 25. oktober 2016
På dette modul arbejder du på virksomhedens tilstede- 
værelse på nettet. Du introduceres til, hvordan du forbedrer 
opbygningen af og designet på din hjemmeside, og sikrer 
tilstedeværelse gennem Google My Business.

Modul 2: Brug data i din virksomhed, onsdag 2. november 2016
Kunder bidrager med værdifuld data. På denne workshop 
vil du lære, hvordan værktøjer som eksempelvis Google 
Analytics, kan hjælpe til at forstå kunders adfærd og højne 
konverteringen fra interesse til køb.

Modul 3: Skab trafik til dit site, onsdag 9. november 2016
Verdens bedste hjemmeside skaber ikke meget salg uden 
besøgende. På denne workshop vil nogle af de mest po-
pulære online markedsføringskanaler, såsom søgemaskine, 
banner og videoannoncering, blive gennemarbejdet, og du 
vil blive klædt på til at bygge din egen kampagne.

Modul 4: Sociale Medier og Kunderelationer,  
onsdag 16. november 2016 
Kunderelationer er afgørende, selvom du flytter dele af din 
virksomhed online. Denne workshop vil derfor tage udgangs- 
punkt i, hvordan sociale medier og e-mailmarkedsføring 
kan hjælpe til at skabe bedre relationer til kunder i en online 
verden.

Modul 5: SEO og Kommunikation, onsdag 23. november 2016
Den rigtige kommunikation er vigtig, og hjemmesidens 
tekster er afgørende for en god placereing på søgemaskiner 
verden over. På denne workshop lærer du derfor både at 
skrive tekster til nettet, samt hvorledes du kan bruge søge-
maskineoptimering i din virksomhed.

Tilmelding er nødvendig. Du behøver ikke at deltage i alle  
5 moduler - men kan vælge de moduler, du vurderer er  
relevante for din forretning eller virksomhed.

Tilmeld dig på: www.svendborg.dk/erhverv
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