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6 ugers kursus i 
E-Handel

 
Opstart den 15. juni 2020!

Læs mere på: 
www.futurecompany.dk

Kursussted:  

Kurset foregår på Erhvervsakademi 
Dania og afsluttes med en mundtlig 
eksamen. Kurset er et samarbejde 
med Erhvervsakademi Dania. 

Målgruppe:  

Kurset er for dig der skal arbejde 
med e-handel og digital marketing. 
Også for ledige. Spørg a-kassen. 

Forudsætninger:  
 
Der kræves ingen forudsætninger. 
Alle kan deltage. 
Praksisnær undervisning.

ECTS - Point: 

Kurset er et akademifag og afsluttes 
med en mundtlig eksamen. Faget 
giver 10 ECTS point.

Kursus i E-Handel
Bliv klar til en 

BRANCHE MED FART PÅ
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 Digital Markedsføring 
strategi:

På kurset i E-Handel bliver du i stand 
til:
• at arbejde strategisk med 
SEO - søgemaskineoptimering ift. 
Google – både organisk søgemaski-
neoptimering og Google Ads.
• at lære at analysere og ef-
fektivisere webshops på Google An-
alytics ift. virksomhedens markeds-
føringsstrategi og indsats.
• at sætte mål ud fra konver-
teringsrate, qualityscore og at få den 
nye viden implementeret til praktisk 
arbejde. 
• at arbejde med content mar-
keting og e-mail marketing / nyheds-
mails

 Wordpress og 
WooCommerce:

På kurset lærer du at opsætte din 
egen webshop (eller virksomhedens 
webshop) i CMS-systemet Wordpress. 

For at få betalingsløsning på så du kan 
sælge dine varer og produkter online, 
kobler vi betalingssystemet WooCom-
merce på. 
Her lærer du at oprette varer, styre 
varelager, koble betalingsløsninger på 
samt at opsætte kriterier for mersalg 
og krydssalg. 

For at markedsføre din webshop on-
line er det vigtigt, at du får koblet SEO 
(søgemaskineoptimering) på alle dine 
sider og tekster. 

 Sociale Medier
Betalt annoncering:  

Til markedsføring af din webshop er 
Sociale Medie platforme en vigtig del. 

Du vil lære at poste organiske opslag 
på Facebook og Instagram samt 
opsætning af betalte annoncer på de 
to platforme. Du lærer om budget, an-
alyse samt opfølgning på leads. 

Du lærer at skrive til sociale medier så 
det bliver læst delt og i sidste ende 
konverteret til salg på din webshop. 

For at skrive tekster og opslag er det 
vigtigt at du kender din målgruppe. Vi 
giver der konkrete værktøjer til at defi-
nere din webshops målgruppe.  

E-Handels Kursus - Kurset foregår i Randers. 

• Kurset er et 6-ugers akademifag som afsluttes med en mundtlig eksamen

• Du undervises i de begreber og værktøjer der hører til emnet

• Følgende emner behandles: Målgruppe definition, KPI’er - målsætninger samt redskaber til at opbygge en 

strategi for en virksomhed. 

• Konkrete værktøjer: SEO (søgemaskineoptimering), Google Analytics, Google Ads, Content marketing, E-mail 

marketing (Mailchimp) samt Sociale medier.

• På kurset får du undervisning i opbygning af en webshop i Wordpress med WooCommerce tilkoblet. 

• Du vil kunne arbejde med e-handel umiddelbart efter endt kursus.  

• Som ledig har du mulighed for at deltage på vores kursus E-Handel. Spørg din akasse eller jobcenter. 

Kurset er et samarbejde mellem Erhvervsakademi Dania og FutureCompany A/S. 


