EVENT FOR VIRKSOMHEDER

Seminar: Digital marketing

- synlighed, synlighed og synlighed

Kom med til et todagesseminar med os, hvor vi tager udgangspunkt i dine kunder,
produkter og markeder. Synlighed er vores fokus, og vi vil sørge for, at du tager fra
seminaret med en indsigt, der gør det muligt for dig at vælge hvilke sociale medie
platforme, der er relevante for dig og din virksomhed.

PROGRAM
På dette todagesseminar er synlighed omdrejningspunktet. Vi går særligt i dybden med de mest anvendte sociale
medie platforme, og giver dig konkrete opgaver, så du
kan blive klogere på annoncering samt den organiske del.
Udover et grundigt indblik i annonceplatforme, får du
et indgående kendskab til, hvordan du målretter dine
annoncer mod forskellige målgrupper. Vi drøfter også
sammenhængskraften mellem de sociale medier og dine
øvrige online markedsføringsaktiviteter.
Derudover giver vi dig nye idéer til, hvordan du kan skabe
synlighed og tiltrække opmærksomhed. Vi giver dig et
overblik over, hvordan du kan analysere dine data og
dermed evaluere effekten af de forskellige tiltag. Du bliver ligeledes introduceret til værktøjer, hvor du kan lave
opslag på tværs af medier.
Herudover sætter vi fokus på øvrige muligheder for online
markedsføring. Du lærer blandt andet at sætte en Google
Ads kampagne op samt optimere din placering på søgemaskinerne via SEO.

Dag 1
Workshop med fokus på SoMe plaforme:
•
Introduktion til de mest kendte og anvendte SoMe
platforme
•
Hvordan laver man en troværdig og interessant
side eller indlæg?
•
Hvordan laver man relevant indhold, som rammer
målgruppen?
•
Hvordan opbygger man målrettede kampager?
•
Hvordan måler man på resultaterne?
•
Kort introduktion til andre annonceringsformer
Dag 2
•
Opsamling på SoMe
•
Google Ads
•
Søgeordsoptimering
Seminaret arrangeres af Erhvervshus Midtjylland i samarbejde med Business Horsens, VBI Park og AC Horsens.

Tid og sted

Tilmelding

Pris og målgruppe

Kontakt

Dag 1:
21. april 2020 kl. 8:30-15:30

Tilmeld dig ved at kontakte:

Det er gratis at deltage.

Projektleder
Lars Mønsted Nielsen
Tlf.: 21892500
Tilmeldvirk@ehmidt.dk

Du kan deltage, hvis du har
mellem 5-249 ansatte og
vækstambitioner for din SMV. Dit
CVR-nr. skal være over 3 år og
registreret i Region Midtjylland.

Lars Mønsted Nielsen
Erhvervshus Midtjylland
Tlf.: 21892500
lmn@erhvervshusmidtjylland.dk

Dag 2:
6. maj 2020 kl. 8:30-15:30
VBI Park
Chr. M. Østergaardsvej 4
8700 Horsens

Tilmeldingsfrist:
d. 14. april 2020
Der er begrænset antal pladser.

Seminaret er en del af ”Program
for Virksomhedsudvikling”,
administreret af Erhvervshus
Midtjylland og finansieret af
Region Midtjylland.

Lone Drewes
InfoServ
Tlf.: 87110305
lone@infoserv.dk

