DIGITAL LEDELSESKULTUR
VISIT SJÆLLAND, ODSHERRED KOMMUNE OG
ODSHERRED ERHVERVSFORUM ER GÅET SAMMEN MED
SUCCESONLINE.NU OM AT SKABE ET FORLØB MED
”DIGITAL LEDELSESKULTUR”
FOR TURISME- OG DETAILVIRKSOMHEDER
Både detailvirksomheder og turismeaktører fra alle 5 kommuner i VisitSjællands
område kan deltage i forløbet som har til formål at skabe de bedste betingelser for
udvikling af digitale kompetencer i den digitaliserede verden og bidrage til gode
resultater.
Der bliver fælles grundforløb for både turisme og detail med emner og redskaber
som alle kan få gavn af. Derudover vil der i forløbet være indlagt specialiserede
netværksmøder og workshops. For turismeaktørerne vil der f.eks. blive et
netværksmøde med fokus på 3. parts platforme, som eksempelvis tripadvisor. For
detailhandelsvirksomhederne vil fokus på netværksmøderne være samarbejde og
erfaringsudveksling. ”Digital Ledelseskultur” indeholder også 1:1 sparring, hvor
aktører har mulighed for at få hjælp til implementering af de relevante strategier og
værktøjer for netop deres virksomhed.
Du vil igennem hele forløbet udfærdige en ”kravspecifikation”, der er skræddersyet
til netop din virksomhed, som fungerer som din helt egen huskeliste – efterfølgende
vil du kunne bruge den til at træffe de rigtige beslutninger, både når du selv skal
videre i din online tilstedeværelse, og når du skal indkøbe ydelse hos eksterne
leverandører af blandt andet markedsføring og teknisk hjælp.

KICK-OFF / WORKSHOP I
5. MARTS 2020
KL. 9:00–16:00

MARTS 2020

WORKSHOP II
KOMMUNIKATION
PÅ DE SOCIALE MEDIER

Kick-off på forløbet.
Velkomst og præsentation.
Cases og gode eksempler.
Præsentation af kravspecifikation.

1:1 sparring.

Udarbejdelse af forretningsplan.
Valg af platform.
Design & brugeroplevelse.

2. APRIL 2020
KL. 9:00–16:00

APRIL 2020

NETVÆRKSMØDE FOR
DETAIL

1:1 sparring.

Kunde i butikken om sommeren - kunde i
webbutikken om vinteren.

15. APRIL 2020
KL. 8:30–12:00

NETVÆRKSMØDE FOR
TURISME

Brugeranmeldelser – Tripadvisor og andre
3. parts platforme.

15. APRIL 2020
KL. 13:00–16:30
WORKSHOP III
6. MAJ
KL. 9:00–16:00

MAJ 2020

Søgemaskineoptimering – få bedre
placeringer på Google.
Skab nyhedsbreve, som bliver læst
Video & Omnichannel.
Mobile First.

1:1 sparring.

WORKSHOP IV
17. SEPTEMBER 2020
KL. 9:00–16:00

SEPTEMBER 2020

WORKSHOP V & KICK-OUT
30. SEPTEMBER 2020
KL. 9:00–16:00

Betalt online annoncering – Facebook,
Google & Instagram.
Skab organisk trafik på de tre platforme.
Få endnu mere viden om dine kunder vha.
Google Analytics.

1:1 sparring.

Opsamling og opfølgning.
Præsentation af cases og resultater.

TILMELD DIG TIL
Signe Falgaard: signe@visitsjaelland.dk
Anette Friis: annfr@odsherred.dk
Anni Juel Jensen: anni@odsforum.dk
Lars Nybjerg: lars@succesonline.nu
Prisen for hele forløbet er kun 2.000 kr. pr. virksomhed.

FORLØBET AFHOLDES
Odsherred Rådhus
Nyvej 22
4573 Højby

