
Sæt skub i dit onlinesalg  
- sikkert nemt og hurtigt
Vil du gerne starte din webshop eller skabe mere 
omsætning til den, men du ved ikke helt hvordan? Så vær 
med i 3 workshops og få styrket din e-handel. Med afsæt i 
kundernes behov, lærer du om platforme og systemer, og 
hvordan du bedst skaber trafik og onlinesalg.

I Erhvervshus Sydjyllands workshoprække klæder eksperterne 
fra konsulenthuset Messbar dig praksisnært på til at forbedre 
din webshop.

Hvem kan deltage?
Er din virksomhed lille eller mellemstor og har behov for at 
starte eller booste dit netsalg? Så tilmeld dig nu og sikre 
dig én af de eftertragtede pladser. Der kan i alt være 25 
deltagere.

Sådan kommer du med
Tilmeld dig nu via QR koden i hjørnet, eller tag fat i 
projektleder Kim Høi fra Erhvervshus Sydjylland og hør 
mere. Deadline for tilmelding er d. 23. september. Der er 
begrænsede antal pladser. 

Projektleder Kim Høi 
+45 6188 4674
kho@ehsyd.dk

WORKSHOP-RÆKKE OM E-HANDEL 

Du får

• Startet og sat skub i din 
e-handel – sikkert, nemt og 
hurtigt

• Forståelse for kundernes 
ønsker og behov på nettet

• Skabt trafik & omlæg den til 
online salg

• Sparring og netværk med 
andre virksomheder 

TILMELD DIG HER

Deltagergebyret for at deltage i samtlige 3 workshops er 1.950 kr.

LÆS MERE OM DE TRE WORKSHOPS PÅ NÆSTE SIDE



ehsyd.dk

De 3 workshops:
WORKSHOP 1
Den digitale kunderejse
 
Få indblik i kundens drømme, ønsker og behov, 
før du starter din webshop. Styrk din kundefokus 
og forstå kunderejsen som forudsætning for 
mersalg og etablering af din e-handel. 

TID & STED
Tirsdag den 30. september 2021, kl. 9-12
hos Erhvervshus Sydjylland 
Billundvej 3, 6500 Vojens

Som erfaren konsulent ved Søren, hvordan man 
rykker på top- og bundlinjen: ”Ord er godt. 
Handlinger er afgørende. Ta’ afsæt i kundens 
behov og start dit onlinesalg med små, sikre 
skridt.”

Søren Schnedler 
Stifter og konsulent i 
konsulenthuset Messbar

WORKSHOP 2
Vælg det rigtige 
e-handelssystem 

Hør om platforme og systemer til e-handel.  
Lær om faldgruberne og hvordan du vælger 
rigtigt.

TID & STED
Tirsdag den 7. oktober 2021, kl. 9-12 
hos Erhvervshus Sydjylland 
Billundvej 3, 6500 Vojens

  
Med sit indgående kendskab til onlinemediet 
og ekspertice i digital forretningstransmission 
rådgiver Henrik virksomheder inden for 
e-handel i hele Danmark: ”Forstå din egen 
forretning, gør det gode endnu bedre og udnyt 
dine digitale muligheder målrettet.”

Henrik Feld-Jakobsen
Chief Strategic Officer i 
e-commerce bureauet 
Vaimo

WORKSHOP 3
Skab trafik & omlæg den 
til netsalg 

Bliv god til at skabe trafik til webshoppen på 
kort og lang sigt. Lær hvordan du målrettet 
bruger de sociale medier og hvordan du bedst 
konverterer trafik til salg. 

TID & STED
Tirsdag den 14. oktober 2021, kl. 9-12 
hos Erhvervshus Sydjylland 
Billundvej 3, 6500 Vojens

  

Joakim Ditlev er salg- og marketingekspert 
med særlig kompetence i omsætning af 
modeller til praksis og handlinger: ”Kend din 
målgruppe, gøre de rigtige ting på nettet og 
gøre det målbart.”

Joakim Ditlev
Stifter & konsulent i 
konsulenthuset Messbar

Der er begrænsede pladser, så tilmeld dig nu.


