Sæt fokus på jeres online salg og marketing
Med Nordic Leadership kan I få kortlagt jeres digitale muligheder og løsninger.
Få konkret rådgivning og syn for sagen FØR I går ud og investerer digitalt.

Få del i Erhvervshusenes
puljekroner i projektet Corona Genstart:

Få en voucher på 25.000 kr
til kortlægningen

Vil I sælge mere online, men er i tvivl om
hvor og hvordan?
Få hjælp til, at få kortlagt jeres muligheder for salg gennem fx en
webshop eller via de sociale medier. Ligger der guld derude og
venter, men I er i tvivl om hvordan, og om det er en god forretning
for lige præcis jeres forretning at investere i en webshop?

Anne Weinkouff

SoMe ekspert og Marketingstrateg
Cert. Kundetypeekspert, online branding

Med Nordic Leadership som din uvildige rådgiver, og puljekronerne i ryggen, kan I få hjælp til behovsafklaring og til at vælge den
rette løsning. Bliv klogere på hvad I kan få ud af de sociale medier
og hvordan, og find ind til om fx en webshop eller et bedre website
kunne løfte jeres salg.

Brug Corona Genstart til digital
salg- og markedsføringshjælp
Er jeres online salgskanaler blevet en nedprioriteret opgave, og
har I svært ved at gennemskue, hvor I skal lægge jeres tid og
penge?
Mange virksomheder kæmper med deres digitale salg og
markedsføring. Det er blevet uoverskueligt og svært at følge
med. For hvor får man egentlig mest for sine penge og hvad
passer overhovedet til os og vores kunder?
Få kortlagt jeres muligheder og bliv styrket i, hvordan I bedst
øger salget online inde for jeres budgetramme.

Malene Palmgren

Salgs- og Marketingstrateg
Cert. Kundetypeekspert, web og grafisk design

Jeres forløb kunne være:

Hvad får du i et digitalt
marketingprojekt for
puljekronerne?

1. Telefonisk interview eller møde med klarlægning af
behov og fremtidsplaner
2. Hjælp til at søge puljekroner
3. Workshopdag med Malene eller Anne fra Nordic
Leadership. På dagen arbejder vi med kortlægning
af jeres online salg og marketing, kigger efter
forbedringsmuligheder og ser på jeres udfordringer som
virksomhed og branche.
Vi kommer også rundt om bl.a. kundetyper, mulige digitale
løsninger, sociale medier, annoncering, branding og meget
mere.
4. Derefter 8 timer rådgivning hvor vi kommer dybere ned
i materien på de områder I gerne vil have yderligere
hjælp.
5. Forløbet afsluttes med en kort præcis rapport,
udarbejdet på baggrund af forløbets konklusioner,
indeholdende:
- Kort opsummering jeres muligheder og anbefalinger på
baggrund af workshop og rådgivning
- Evt. forslag til en eller flere leverandører til de opgaver og
ting I ikke kan løse selv

Tænk ikke over det
for længe, puljekronerne
går hurtigt!
Er du intersseret i at høre mere, eller vil
du blot i gang med samme?

Du vælger, hvad
rådgivningen skal rumme:
• Lær at skabe godt indhold til Sociale Medier
• Rådgivning om design,indhold og brugervenlighed på et
godt website - hvad skal der til hos jer?
• Gennemgang af kundetyper, hvordan de tiltrækkes og
kommunikeres til.
• Gennemgang af hvordan man kommunikere på SoMe og
hvilke medier der er relevante for butikken.
• Introduktion til webshop og sammenhæng med butikken
• Gennemgang af hvad der kræver af kompetencer at drive
sin hjemmeside og webshop.
• Hjælp til evt. kravspecifikation til ny hjemmeside og
webshop.
• Marketingplan for de kommende 3-12 måneder i
virksomhedens udvikling (økonomi, digitalisering mv.)
• Sikre at plan implementeres, herunder helt lavpraktisk
opfølgning og sparring.

Kontakt en Nordic Leadership konsulent:
Lars K. Larsen
Tlf 22284668
Malene Palmgren
Tlf 3014 3001.
Anne WeinKouff
Tlf 4088 5758

