
Kære alle, 
 
Vi holder et virtuelt møde torsdag den 23. april 2020  - Vejen til bedre opslag på Sociale Medier – 
hvorfor skal du lave dine opslag efter VOTE-princippet? 
 
I det henseende vil jeg spørge om der er nogen der har lyst til at få gennemgået et af Jeres 
tidligere opslag fra Facebook – det du gør, er at sende et billede af opslaget til mig på denne mail, 
så videregiver jeg det til  Anders Sevelsted – underviser og foredragsholder i og omkring Digital 
Markedsføring. – der på mødet den 23. april vil gennemgå opslaget og give feedback – hvad er 
super godt og hvad kunne evt. gøres endnu bedre. – ser frem til at modtage Jeres billeder. 
 
Så hvis du vil lave verdens bedste opslag så deltag i mødet torsdag den 23. april 2020 kl. 8.30 
 

Tilmelding - Klik her 
 
 
Går du med tanker og ideer til at åbne et digitalt vindue? – så er der inspiration at finde 
her  YouTube-kanal 
 
“DIT DIGITALE BUTIKSVINDUE” 
- Populært livestreamformat fortsætter og måske det er noget for dig og din virksomhed.  
 
Se med på livestream hver morgen kl. 09:00-10:00 
Fra torsdag den 16. april til og med torsdag den 7. maj kan du hver morgen se med på gratis 
livestreams. Skarpe digitale eksperter og cases står klar til at inspirere og guide dig til at finde 
kunder på nettet med hjælp fra digitale redskaber og effektive strategier. 
 
Livestreams skræddersyet virksomheder der ønsker optimering.  
I løbet af få uger er omsætningen faldet drastisk hos mange virksomheder, og det er derfor tid til at 
finde nye distributionskanaler. Hvis kunderne ikke kan komme til dig, må du komme til dem - det er 
nu du skal få åbnet dit digitale butiksvindue! 
 
Samarbejdet med Dansk Erhverv og Erhvervshus Midtjylland har til formål at hjælpe dig med at få 
halet kunder ind i butikken ved hjælp af digitale redskaber og effektive strategier. På webinaret 
møder du digitale eksperter, konkrete cases og specialister, der deler ud af deres erfaringer med 
e-handel, digitalisering og råd i en krisetid. 
 
Er du derfor en af de mange virksomheder, der særligt i denne tid har behov for indblik i digitale 
discipliner, værktøjer og ikke mindst inspiration, er dette en mulighed, du ikke må gå glip af. 
 
Livestreams denne uge 
Du kan se med på webinaret hjemmefra, når det passer dig. Du kan også sagtens tilgå det senere 
eller gense det.  
 
Hop ind på vores YouTube-kanal, abonner og tryk på knappen “Set reminder”, så får du besked, 

når det er tid til endnu en livestream. YouTube-kanal 
 
Ønsker jer alle en god dag og glæder mig til at høres ved.  
 

https://hedensted.nemtilmeld.dk/281/
https://googlesuccesonline.us8.list-manage.com/track/click?u=3f9f9ef93d39ad55d013a03a1&id=18efe9d50c&e=c6522af76a
https://googlesuccesonline.us8.list-manage.com/track/click?u=3f9f9ef93d39ad55d013a03a1&id=18efe9d50c&e=c6522af76a

