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Modul 1: Branding – har du et klart budskab, som er tydeligt alle de steder kunderne 
kan finde dig?  
Mandag d. 2. oktober 2017 kl. 9-16 
Lokation: Villa Blomberg 
Hvordan skiller du og din virksomhed ud? Har du et stærkt brand med en unik, levende 
og kongruent fortælling? Dit brand lever allerede derude på markedet, så det tager vi 
udgangspunkt i, men udfordrer samtidig din brandfortælling og gør den skarpere. Og 
så finder vi ud af hvordan du bedst – med de ressourcer du har – får dit brand til at 
leve på de medieplatforme, som din målgruppe foretrækker. 
Underviser: Lise Ring Christiansen  
 
Modul 2: Websideoptimering – kan dine kunder finde dig på nettet når de søger 
efter dine ydelser eller produkter? 
Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 9-16 
Lokation: Villa Blomberg 
Er du tilfreds med udbyttet af din hjemmeside? Det handler om at optimere din 
hjemmeside, så den figurerer højt på relevante søgeord. Vi gennemgår teknikkerne og 
ser på, hvor du kan optimere videre, for at du kan blive venner med Googles 
søgerobotter.  
Underviser: Allan Boisen 
 
Modul 3: Facebook – bruger du begivenheder, annoncer, tilbud og livevideo for at 
være i kontakt med dine kunder? 
Onsdag d. 15. november 2017 kl.9-16 
Lokation: Villa Blomberg 
Hvordan kommunikerer du på sociale medier, og hvad er der af do’s and don’ts rent 
sprogmæssigt (med fokus på Facebook). Hvad kræver det af en 
iværksættervirksomhed, på et mikrobudget, at være på Facebook, og hvilke 
overvejelser du skal gøre dig, om valget af andre sociale medier. Endelig vil dagen 
gennemgå hvordan du sælger dine produkter og ydelser med en pull marketing 
strategisk tilgang 
Underviser: Tanya Dick 
 
Modul 4: LinkedIn – hvordan udvider og bruger du dit professionelle netværk? 
Tirsdag d. 5. december 2017 kl. 9-16 (mangler endelig bekræftelse) 
Lokation: Villa Blomberg 
På dagen gennemgår vi hvordan du opretter og anvender en virksomheds profil. 
Workshoppen giver dig et overblik over, hvordan du bruger LinkedIn til at søge efter 
særlige kundegrupper og markeder, og vi taler om salg på LinkedIn, både i forhold til at 
skabe leads og følge op på hvem, der har set på din profil. Vi kommer også forbi det 
nye buzz-word, ”Social Selling” og hvad det indebærer af aktivitet. 
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Underviser: Abelone Glahn 
 
 
Modul 5: Mobilvideoer – hvordan kan du bruge mobilvideoer i din markedsføring? 
Tirsdag d. 10. januar 2018 og tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 9-16 
Lokation: Femmasteren 
Skal du have opmærksomhed på de sociale medier, skal du bruge videoer. På dagen vil 
du derfor blive introduceret til hvordan du nemt selv kan lave videoer, og blive 
udfordret til med din mobil i hånden at lave en video om dig og din virksomhed.  
Underviser: Eva-Kristina Mikkelsen   
 
Modul 6: Digitale platforme på Ærø 
Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 9-16 
Lokation: Femmasteren 
Hvilke digitale platforme har Ærø Turist & Erhvervsforening som du kan være med på, 
afhængig af dine ydelser og produkter? 
Underviser: Ærø Turist og Erhvervskontor 
  
Modul 7: Samarbejder på Ærø 
Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 9-16 
Lokation: Femmasteren 
Hvilke samarbejder er der mulighed for at blive en del af og hvilke samarbejder vil du 
gerne selv have op at stå? 
Underviser: Ærø Turist og Erhvervskontor 
 
Modul 8: Markedsføringsstrategi 
Mandag d. 5. marts 2018 kl. 9-16 
Lokation: Femmasteren 
Efter at være blevet introduceret til forskellige kanaler og medier til salg og 
markedsføring, er det tid til at lægge en strategi for hvilke platforme der passer bedst 
til dig, din virksomhed og dine kunder. Dagen vil fokusere på at du udarbejder en 
strategi for hvordan du fremover vil arbejde med salg og markedsføring.  
Underviser: Lise Ring 
 
 
 
 


