
Overvejelser om start af webshop og valg af platform
Tid: Mandag d. 4. april kl. 9-11 Sted: Fregatten Jylland, Ebeltoft
Oplægsholder: Casper Thun, CTWeb

Online markedsføring
Mandag d. 25. april kl. -11 Sted: VUC Hornslet, Hematoften 1, 8543 Hornslet
Oplægsholder: Anna Aulin-Christoffersen, karismatisk.nu

Lager, logistik & forsendelse
Mandag d. 30. maj kl. 9-11 Sted: Skiftselv.dk, Torvegade 3, 8963 Auning
Oplægsholder: Martin Mortensen, Skiftselv.dk

På hvert møde fortæller to lokale virksomheder om deres
erfaringer med at drive butik og webshop. 

Det er gratis at deltage i de tre temamøder.

Tre temamøder om E-handel

Business Djursland & Syddjurs kommune klæder dig godt på at tage springet og 
få etableret en webshop, som virker. I løbet af foråret inviterer vi til fire 
workshops og tre netværksmøder med fokus på opstart og videreudvikling af 
webshops.

Tilbuddet er til dig, der allerede har en fysisk butik og ønsker at øge 
omsætningen – og dig, der er nystartet iværksætter.

Tilmeld dig på Businessdjursland.dk/arrangementer



Læs mere og tilmeld dig på Business Djursland.dk

Mandag d. 2. maj: Sociale Medier

Hvor skal du være og hvorfor? Hvordan virker det? Annoncer på sociale medier. Spændende indhold. 
Måling af din indsats.

Mandag d. 9. maj: SEO

SEO betyder søgemaskineoptimering. Hvor nemt det er at finde din hjemmeside på f.eks. google.  
Hvordan skriver du en god SEO-tekst?  Hvad er metatekster? Brug af links.

Mandag d. 16. maj: Google Ads

Hvordan annoncerer du på google? Hvordan opsætter du en kampagne step-by-step? Målgruppe og 
budget. Retargeting og Google Tag Manager for begyndere. Business Djursland & Syddjurs kommune 
klæder dig godt på at tage springet og få etableret en webshop, som virker.

Mandag d. 23. maj: E-mail marketing

Mailchimp for begyndere: indsamling af emailadresser, opbygning af landingpage, byg en pop up til 
din hjemmeside. Opbygning af online salgstragt.

Alt det med småt
Alle fire workshop afholdes kl. 9.00 – 12.00 på Rønde Vandrehjem, Grenaavej 10B, 8410 Rønde. 

Pr. workshop: kr. 500,-
Særpris for alle fire workshop: kr. 1.200,- For medlemmer af 
Business Djursland og handelsstandsforeninger i Syddjurs Kommune 

Priserne er inkl. morgenmad og te/kaffe. Eksl. moms.

Workshops om online 
markedsføring i maj


