ET KURSUS I DIGITAL HANDEL
KAN FREMTIDSSIKRE DIN BUTIK
OG DIN MEDARBEJDER
Der er mange grunde til at sende en medarbejder på kursus i digital handel. Fremtiden
er digital, og din medarbejder lærer salg gennem webshops og sociale medier, hvilket
kan fremtidssikre din butik – både i en Corona-tid og bagefter.
Man kan ikke komme uden om digital handel
Tiderne forandrer sig, og der bliver større og større behov for nye digitale fagligheder.
Under Corona-krisen har mange butiksansvarlige indset, at det ligefrem har været nødvendigt at flytte salget over på webshops eller sociale medier, og kunderne har vænnet
sig mere og mere til at handle online. Derfor kan det betale sig at sende din medarbejder på HK Handels kursus i salg gennem webshops og sociale medier.
Få en tilfreds medarbejder og mange flere mulige kunder
Din opkvalificerede medarbejder bliver særdeles tilfreds og motiveret, og du kan se
frem til at udvide din kundegruppe til en langt større end dem, der hører til i dit lokalområde.
Kom hurtigt af med varer på sociale medier
På kurset lærer din medarbejder, hvordan I smartest bruger Facebook og Instagram, og
hvordan man laver konkrete tiltag som fx ja-tak tilbud, hvor I kan komme af med varer,
som I ønsker at få solgt hurtigt. Vi tager udgangspunkt i, hvor vores medlemmer er, og
hvilke udfordringer, I har.
Få en velfungerende webshop
Vi arbejder også med, hvordan man opretter en hjemmeside med webshop - med alt fra
køb af domæne, design og hosting. Kort sagt kan din medarbejder gå i gang med webhandel på et grundlæggende niveau, når hun/han har bestået kurset.
Online markedsføring
I kurset indgår også, hvordan man kan forbedre hjemmesiden,
så I kommer højst muligt op i søgeresultater på Google, og
hvilke kampagner der virker.
Begrænset antal pladser på kurset
Der er et begrænset antal pladser på kurset, og
pladserne besættes efter først-til-mølle ved tilmelding.
Din medarbejder skal tilmelde sig på hk.dk/digitalhandel

