
Giv dig selv de bedste chancer for at gøre 
din virksomhed synlig og deltag i kurserne 
i salg, markedsføring og kommunikation.

Du har også mulighed for at deltage i et 
eksport-kursus i 2014

Laursen G
rafisk, Tønder

Optimer dit 
salg Og gør 
din virksOmhed 
synlig Første kursushold starter i efteråret 2013

markeds-
føring
kommu-
nikation
salg
eksport

Til alle virksomheder på Ærø
Ærø Turist- og Erhvervskontor tilbyder 6 kursus-
dage, hvor du har en enestående mulighed for 
at komme videre med at finde nye kunder, opti-
mere dit salg og gøre din virksomhed synlig. 

Dette kursus henvender sig til alle der har en 
ærøsk virksomhed der beskæftiger sig med 
service, produkter eller ydelser der sælges fra 
virksomheden, fra butikken eller over nettet.

De 6 kursusdage afholdes på Ærø.

Har du spørgsmål eller vil tilmelde dig, så kon-
takt projektleder Maja Ørum på koin@arre.dk 
eller 2124 8161.

Vi håber at rigtig mange af øens virksomheder,
vil tage imod dette tilbud. 

TurisT- oG ErHVErVsDirEkTØr

Carl Jørgen Heide

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond



Skab værdi gennem salg, markedsføring 
og kommunikation

•  salg, markedsføring og kommunikation: Hvert modul 

består af et kursus på 2 dage - i alt 6 dage.

•  kursusmodulerne ligger forskudt fra hinanden (så der 

er tid til det daglige arbejde og refleksion).

•  kurserne henvender sig til dig som virksomhedsejer, el-

ler de medarbejdere, der arbejder med virksomhedens 

salg og kommunikation – eller skal til at arbejde med et 

eller flere af områderne.

•  kurserne er for dig, som har brug for mere viden og som 

har begrænset eller ingen erfaring med områderne.

•  Der arbejdes med praktiske cases, og der er tid til, at du 

kan bruge din nye viden på din virksomhed.

•  Du har også mulighed for at tilmelde dig et kursus i 

eksport i 2014, som varer i 2 dage.

Læs mere på www.koiN.dk

Vi glæder os til at se dig!

kunden i fokus 
– det betaler sig Salg, markedsføring og kommunikation – du vil bl.a. lære om følgende emner:

•  Salg: Fokus på det daglige salgsarbejde, salgsværktøjer og salgspsykologi. ”Få skabt kontakt til dine nye kunder”.
•  Kommunikation: Fokus på virksomhedens interne og eksterne kommunikation både i skriftlige, verbale og 

digitale kommunikationsopgaver. ”Find ud af hvordan du bedst henvender dig til nye kunder”.
•  Markedsføring: Du introduceres til kunde- og markedsanalyser, reklamer, annoncering, kampagner, strategi 

og markedsføringsplaner, online-medier og sociale netværk m.v. ”Find dit marked og din kundegruppe”.
•  Eksport: Hvordan kommer din virksomhed i gang på eksportmarkederne? i 2014 har du yderligere mulighed 

for at deltage i et eksportkursus som består af 2 dage. 

Kan du deltage i kurserne? Se her, hvem der kan deltage:
Alle virksomheder med 1-250 ansatte på ét CVr nummer, og som ikke omsætter for mere end 375 mio. kr. eller 

har en balance større end 320 mio. kr. pr. år

Hvad koster kurserne (*)?   
Prisen afhænger af din uddannelse og følgende gælder:

•  Hvis du har til og med en erhvervsuddannelse som fx frisør, tømrer eller lignende, koster kurset 180 kr. pr. 

dag. Du kan få fuld refusion samt kørselsgodtgørelse gennem VEu.

•  Hvis du har en uddannelse som er ud over en erhvervsuddannelse, koster kurset 527 kr. pr. dag. Dog kan du 

søge om VEu godtgørelse, hvis du ikke har brugt din uddannelse i over fem år. 

kurserne er inklusiv fuld forplejning, undervisningsmateriale m.v.

(*) der kan forekomme mindre prisændringer til de listede beløb. 

Mulighed for at få en højtuddannet tilknyttet din virksomhed gratis
snak med din erhvervskonsulent, hvis du har lyst til at høre mere om muligheden for at få en højtuddannet til 

at hjælpe med kommunikation- og markedsføringsopgaver i din virksomhed.


