
Digital markedsføring 
- akademifag
Får I nok udbytte af den digitale markedsførings 
indsats? Ellers er der hjælp at hente ...

For at opnå succes i arbejdet med det digitale er det afgørende at 
vide, hvor der skal sættes ind for at optimere virksomhedens digitale 
tilstedeværelse. På dette forløb bliver der lagt vægt på arbejdet med 
relevante online kanaler, medier og værktøjer.

Den Grønne Konsulenttjeneste og Erhvervsakademi Aarhus udbyder 
sammen dette akademifag, der har til formål at kvalificere dig og din 
virksomhed til professionelt at føre virksomhedens digitale markeds-
føringsstrategi ud i livet. Der vil være fokus på at lede og deltage i 
analyse, planlægning og udførelse af forskellige former for digital 
markedsføring. Du lærer at vurdere potentialet for salg af virksom-
hedens produkter online, og du får værktøjer til at sikre et optimalt 
udbytte af den digitale markedsføringsindsats.

HVAD SIGER ANDRE FRA 
BRANCHEN OM FORLØBET?

“Vi har fået langt bedre indsigt i online 
strategi, og mange gode værktøjer. Bl.a. 
til hvordan man forholder sig til negative 
henvendelser,” fortæller Lars H. Hansen, 
Thyme Planteskole, som deltog på kurset 
i 2018. Han peger også på, at kurset har 
givet overblik over brugen af forskellige 
onlinemedier til at nå bedre og bredere ud 
til de relevante målgrupper. 

F L E R E  K O R T 
P Å  H Å N D E N

Efter- og videreuddannelse giver 
ny viden, når teknologi og udvikling 

stiller krav om nye kompetencer. 



Indhold & udbytte
Forløbet ’Digital markedsføring’, er for dig og din virksomhed, der 
ønsker værktøjer til at:
•  Implementere digitale markedsføringsaktiviteter og vurdere effekten 

af dem
•  Vurdere potentialet for salg af virksomhedens ydelser og produkter 

online
•  Opstille mål og vurdere nøgleområder for virksomhedens digitale 

strategi
•  Planlægge og udarbejde annonce- og reklamekampagner til digi-

tale medier
•  Vurdere potentialet for mobil og digital markedsføring og være med 

til at udvikle nye koncepter
•  Identificere relevant jura og vurdere konsekvenserne for virksom-

hedens digitale markedsføring

Underviser
Annette Agerdal Hjermind vil være underviser på holdet og har stor er-
faring med online markedsføring, content marketing og sociale medier 
både på strategisk niveau og især med praksis. Fra praksis siden vil vi 
ligeledes få besøg af Stine Poulsen fra PRIMA FÆRDIGHÆK, som vil 
dele sine erfaring fra leverandørsiden, og hvordan branchen med fordel 
kan optimere på de digitale medier, og hvordan det kan håndteres. 

Eksamen
Der afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk 
produkt og disposition, som efterfølgende vil være en KØREPLAN til 
fremtiden i din virksomhed, hvor der er hjælp og vejledning .

Varighed
I alt 6 undervisningsdage, kl. 9.30-16.30, plus en dag med eksamen 
(30 min. pr deltager).

GLS-A 
Agro Food Park 13
DK-8200 Aarhus N

T: +45 8740 3400
www.gls-a.dk

PRIS:

Samlet pris for undervisning, eksamen, opgavevejledning og 
forplejning, kr. 6.900,- pr. deltager. Undervisningsbog kr. 399,- 
pr. deltager.

Pris i alt kr. 7.299,- pr. pers. Kompetencefonden yder støtte til 
deltagergebyr og lønrefusion. Det betyder at forløbet næsten 
er omkostningsfrit. For spørgsmål om kompetencefonden  
kontakt venligst Lotte Julin Bock på  2942 8416 eller mail:  
ljb@gls-a.dk  

Såfremt du bor langt væk, er der mulighed for at booke et 
værelse på Zleep i Viby til en specialpris på kr. 599,-/nat
– dette dækker kompetencefonden ikke.

DATOER:

1. dag: 17.09.2019
2. dag: 18.09.2019
3. dag: 07.10.2019
4. dag: 08.10.2019
5. dag: 21.10.2019
6. dag: 22.10.2019
Eksamen:  07.11.2019

KURSUS-STED

Erhvervsakademiet i Aarhus 
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

YDERLIGERE 
INFORMATION 
OG TILMELDING:

Har du spørgsmål til forløbet, 
og hvordan du søger SVU,  
så  kontakt Chefkonsulent 
Bettina Arndt på 7228 6178 
eller mail bear@eaaa.dk.

Tilmedling sker via dette 
link: www.eaaa.dk/GLS-A 
-digitalmarkedsforing

Konsulenttjenesten er overenskomstparternes fælles ordning 
til understøttelse af videreuddannelse for medarbejdere og 
virksomheder inden for GLS-A’s overenskomstområde.

ARBEJDSMILJØKONFERENCE 
FOR VIRKSOMHEDER OG MEDARBEJDERE 

I GRØNNE ERHVERV

LANDBRUG, SKOVBRUG, 
GARTNERI OG ANLÆGSGARTNERI

Er du arbejdsmiljørepræsentant, leder eller bare interesseret i, hvordan I kan arbejde med at for-
bedre arbejdsmiljøet i jeres virksomhed, så sæt allerede nu kryds i kalenderen til en dag med mas-
ser af godt humør og fagligt indhold! Mød professionelle arbejdsmiljøfolk, kollegaer fra brancherne 
og bliv inspireret af en række interessante oplæg om sikkerhed, ergonomi og sundhed.

Konferencen finder sted:
ONSDAG DEN 3. OKTOBER 2018, KL. 8 – 16

COMWELL HOTEL, MIDDELFART

Årets tema er ulykkesforebyggelse – men du kan også få viden om andre arbejdsmil-
jøemner, der er relevante for lige netop din branche. Konferencen vil bestå af oplæg, 
workshops og der vil være mulighed for at møde leverandører af f.eks. sikkerhedsud-
styr samt fagpersoner, der kan fortælle om f.eks. ergonomi, kemi og sundhed.

Kniber det f.eks. med at få kollegaer og medarbejdere til at bruge værnemidler eller 
følge sikkerhedsforskrifterne?

Så lad jer inspirere af oplægget fra nudgingekspert Morten Münster og hør, hvordan I kan 
skabe forandringer i arbejdsmiljøet ved at få indsigt i, hvorfor mennesker gør som de gør. Hvordan 

kan man ændre på menneskers adfærd inden for et område de måske normalt ikke vil prioritere?

Eller er trivsel og arbejdsglæde forsvundet i en travl hverdag med stress, brok eller 
mangel på anerkendelse?
Så lær noget om arbejdsglæde af Arlette Bentzen, Arbejdsglæde.nu – og hør hvorfor 
arbejdsglæde både giver bedre bundlinje for virksomheder og glade medarbejdere, 
der kan være stolte af deres arbejdsindsats.

Prisen for alt dette er kr. 350,- pr deltager inkl. forplejning!

Kontakt os på tlf. 8740 3400, hvis du har spørgsmål til konferencen, eller send mail på 
amkonf@gls-a.dk med angivelse af virksomhedens navn og deltagernavne, hvis I allerede nu 
vil sikre jer en plads.

Endeligt program offentliggøres snarest sammen med deadline for tilmelding.

Følg med på www.baujordtilbord.dk.

OBS: Konferencen kan indgå som en del af virksomheders obligatoriske pligt efter arbejdsmiljølo-
ven til efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen.


