
kursus@futurecompany.dk | København - Aarhus | Tlf. 70 70 23 60 | www.futurecompany.dk

Dag 3 + 4: 

Sociale Medier. På forløbet arbejder vi med de mest benyttede 
Sociale medie platforme: Instagram, YouTube, Facebook og Twit-
ter. Du lærer at skrive opslag der matcher din digitale marketing 
strategi og som bliver læst, delt og gerne kommenteret. Du lærer 
også om de betalte annonceringsmuligheder på Facebook og 
Instagram. 

Kursusplan for 6 ugers kursus i 
Digital Marketing i Randers

Strategi
Dag 1: 

Du bliver præsenteret for hele 6 ugers forløbet med en detaljeret kursusplan samt informationer om-
kring den afsluttende eksamen. 

Strategi: På 1. dag introduceres du for de grundlæggende begreber og definitioner du skal arbejde 
med de næste 6 uger og som er indeholdt i fagområdet Digital Marketing. 

Dag 2: 

Du lærer to modeller som benyttes i arbejdet med digital marketing. For at kunne udarbejde delele-
menter inden for digital marketing er det nødvendigt at forstå sammenhængen mellem hvert delelement 
og virksomhedens overordnede målsætninger og strategier. Det er i dette arbejde at du lettere vil kunne 
sætte delmål for din digitale marketings indsats. 
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Opstart den 25. februar 2019!

Dag 8:

SEO – fortsat....:Du kan nu arbejde konkret og i praksis med 
SEO på dit eget website samt udarbejde en søgeordsanalyse.

Kursusplan for 6 ugers kursus i 
Digital Marketing i Randers

Dag 5. 

SEO: For at få succes online er det vigtigt at forstå algoritmen på Google. På denne dag starter vi med 
de grundlæggende begreber og indsatsområder inden for SEO. Du lærer at udarbejde en søgeordsan-
alyse ud fra en konkret virksomhedscase samt at analysere på de resultater du kommer frem til. 

Dag 6 + 7: 

Wordpress. For at forstå hele sammenhængen mellem de forskellige fagområder inden for digital 
marketing, lærer du at lave et website i Wordpress med alle de fagelementer du lærer på kurset. På 
den måde kan du i praksis se, hvordan det virker og hvilke sammenhænge der er mellem de forskellige 
elementer. 

Dag 9:

Adwords. Du lærer om Googles betalte annonceringsform Adwords. Du lærer at opsætte annoncer 
ud fra din strategi og ud fra din SEO analyse. Du lærer at opsætte kampagner og annoncer. At arbejde 
med målgruppe, geografi og ikke mindst budgivning / økonomi. 
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Dag 12: 

Analytics: Der er ingen grund til at opsætte strategier og arbejde intenst med sociale medier og smide 
penge efter betalte annoncer, hvis ikke der kan måles på effekten. Det kan vi i Google værktøj Analytics. Du 
lærer at opsætte din helt egen konto der bliver knyttet til dit website. Du lærer også om de værktøjer i Analyt-
ics der er vigtige for at kunne forstå og analysere på din målgruppes adfærd på dit website. 

Dag 13: 

Nyhedsbrev. Et af de billigste og mest effektive markedsføringsværkstøjer er elektroniske nyhedsbreve. 
Der findes mange forskellige platforme til udarbejdelse og udsendelse af nyhedsbreve. På dette kursus 
benytter vi det gratis program Mailchimp. Det er et nemt og effektivt program, hvor du lærer om opsætning 
af et nyhedsbrev samt for tips til udarbejdelse af overskrifter og tekster der matcher din SEO analyse og din 
overordnede strategi – og som vil blive åbnet og læst af dine modtagere. 

Strategi
Dag 14: 

Digital Strategi – fortsat…. Vi tager strategi modellerne frem igen og arbejder nu med delelementerne 
ud fra de sidste 11 dages undervisning. 

Dag 10 og 11: 

Wordpress / webshop: Du arbejder fortsat med Wordpress. Der er mulighed for at få introduktion til Woo-
commerce for de deltagere der ønsker at arbejde med en webshop. På de to dage lærer du at implementere 
de digitale strategier og elementer du har lært på kurset. 
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GDPR
Dag 15: 

GDPR: Persondatalovgivningen er blevet et ekstra stort indsatsområde i 2018. Når du arbejder med 
markedsføring – både online og offline er det meget vigtigt at kende til reglerne. Området omkring 
persondatalovgivningen er meget omfattende. På denne dag lærer du de mest centrale emner ift. ar-
bejdet med digital marketing. Som f.eks. når du udsender elektronisk nyhedsbreve, eller når du tager 
et foto med din smartphone af dine kunder – hvornår må de postes og hvilke tilladelser skal du have. 
Osv. 

Opsummering
Dag 15: 

Opsummering. Vi summerer op på alle fagområderne og forbereder os til eksamen. 

Eksamen

Dag 16: 

Mundtlig eksamen. 30 min’s eksamen fordelt over 10 min. ’s oplæg fra dig på baggrund af en 
afleveret opgave – 15 min’s dialog mellem dig, eksaminator og censor samt 5 min’s votering. 

Efter kursus...
Efter kurset….. 

Du vil i løbet af de efterfølgende 2 måneder efter kursusafslutning, modtage video’er med emner som 
blev gennemgået på kurset samt opgaver du kan løse. Dette for at give dig den bedst mulige indlæring 
og opfølgning efter 6 ugers kursus. Så er du i gang for alvor og holder dine nye kompetencer vedlige. 


