
EVENT FOR VIRKSOMHEDER

Todagesseminar:
Sælg mere via nyhedsbreve, email kampagner og video
Vil du sælge mere via nyhedsbrev, email kampagner og video, men ved ikke, hvordan du 
skal gribe det an? Så har du nu en unik mulighed for at få viden og idéer til, hvordan du 
kan skrive effektfulde nyhedsbreve og optage din egen video, når vi inviterer til gratis 
todagesseminar. 

Seminaret er for dig, der gerne vil lave nyheds-
breve, der skaber trafik til dit website, og indhold 
der er relevant for din målgruppe. På første dag 
stifter du bekendtskab med Content Marketing, og 
hvordan dette kan understøtte din forretning. Du 
kommer til at arbejde med opbygning af nyheds-
breve og call-to-actions i disse, og vi sætter fokus 
på udarbejdelse af tekster, som skaber interesse og 
interaktion hos din målgruppe. 

På anden dagen arbejder vi med videoproduktion. 
Du vil lære, hvordan du opbygger et storyboard, 
samt hvordan du optager, klipper og tekster dine 
videoer. Du skal bruge din egen smartphone til 
optagelserne. Du bliver også klogere på, hvordan 
disse film kan deles på sociale platforme. 

Seminaret får en meget konkret og praktisk 
tilgang. Du får en kort teoretisk introduktion til 
emnet, og herefter får du individuelt eller i grup-
per mulighed for, at arbejde målrettet med egen 
virksomhed. 

Agenda 

Dag 1 
• Hvad er Content Marketing
• Sælg mere med nyhedsbreve
• Udvikling af email kampagner
• Hvordan kan du bruge Content Marketing i dine

nyhedsbreve?
• Hvordan udarbejder du et nyhedsbrev, der ska-

ber trafik til website / webshop?
• Hvordan skriver du indhold, som er relevant for

din målgruppe og som skaber interaktioner?

Dag 2 
• Ide/vinkel
• Storyboard
• Optage
• Klippe og tekste
• Dele på sociale platforme

Seminaret arrangeres af Erhvervshus Midtjylland i 
samarbejde med Hedensted Erhverv og 
gennemføres af InfoServ.

Tid og sted
Dag 1 
14. januar 2021 
Kl. 9.00-15.30

Dag 2
20. januar 2021 
Kl. 9.00-15.30

Scandic Bygholm Park 
Schüttesvej 6
8700 Horsens

Tilmelding
Tilmeld dig ved at kontakte: 

Projektleder 
Lars Mønsted Nielsen 
Tlf.: 21892500 
Tilmeldvirk@ehmidt.dk 

Tilmeldingsfrist:  
d. 6. januar 2021

Der er begrænset antal pladser.

Pris  og målgruppe
Det er gratis at deltage. 

Du kan deltage, hvis du har 
mellem 5-249 ansatte og 
vækstambitioner for din SMV. Dit 
CVR-nr. skal være over 3 år og 
registreret i Region Midtjylland.

Seminaret er en del af ”Program 
for Virksomhedsudvikling”, 
administreret af Erhvervshus 
Midtjylland og finansieret af 
Region Midtjylland.

Kontakt
Lars Mønsted Nielsen 
Erhvervshus Midtjylland 
Tlf.: 21892500 
lmn@erhvervshusmidtjylland.dk 

Lone Drewes 
InfoServ 
Tlf.: 87110305 
lone@infoserv.dk




