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ONLINE SALG: INVESTER I DIG SELV OG DINE RESULTATER  

Mere og mere salgsarbejde og kundekontakt sker via online salg og digitale 
salgskanaler. Du kan få finpudset dine kompetencer inden for online salg via 
målrettede kurser. Via kurserne får du kompetencer, som du hurtigt og nemt kan 
omsætte direkte i butikken og som kan ses på bundlinjen og på dine resultater.
På kurserne får du brugbar og konkret viden om brugen af sociale medier, digitale 
platforme, kundekontakt, og hvordan du håndterer svære situationer og stadig 
yder god service.  
• Lær mere om online kundeservice
• Brug sociale medier aktivt i din virksomhed
• Bliv klogere på dine kunder og deres handlemåder
• Vælg den rigtige kommunikation i konfliktsituationer
Kurserne hjælper dig med at sætte handling på dine ønsker og visioner om 
vækst, at skabe resultater for dig selv, og gøre dine kompetencer endnu skarpere, 
tæt på dit arbejde og din dagligdag. 
Kurserne er for både butiksejere og –ansatte.



SOCIALE MEDIER SOM KOMMUNIKATIONSKANAL I DETAIL 
Er det dig, der står for at opdatere jeres sociale medier? Eller kunne du tænke dig 
at komme til det? På dette kursus får du viden, tips og tricks til professionel brug 
af sociale medier som kanal til at kommunikere med eksisterende og nye kunder. 
Du lærer bl.a. at udvælge og anvende de rette medier, så I får mere værdi af den 
indsats, I gør på de sociale medier.

• Kendskab til de mest anvendte sociale medier
• Valg af de rette sociale medier til jeres interne og 

eksterne kommunikation
• Kundeservice, salg og kommunikation til kunder 

via de sociale medier
• Vigtigheden af den interne kommunikation, når I 

bruger de sociale medier
• Lovgivning om brug af sociale medier – fx brug af 

foto og konkurrencer 

Læs mere: http://kortlink.dk/2c5vu 

ONLINE KUNDESERVICE OG –RÅDGIVNING
På kurset arbejder du med kundeservice via online- og sociale medier. Du lærer, 
hvordan du kan anvende blogs og nyhedsbreve i din kundeservice – og hvornår 
personlig eller telefonisk kontakt er bedre. Du får indblik i, hvad shitstorme er – 
og hvilken lovgivning du skal overholde, når du kommunikerer med fx billeder og 
video online. Du får også indblik i det mest basale ved annoncering på Facebook, 
og hvordan du kan arbejde med e-mailmarketing som en del af din kundeservice.

• Online kundeservice via fx blogs og nyhedsbreve
• Annoncering på Facebook
• Nyhedsbreve og automatisering af nyhedsbreve i 

MailChimp
• Mersalg og fastholdelse af kunder
• Automatiseret kundeservice med Facebook Mes-

senger og chatbots
• Konflikthåndtering (shitstorme)
• Relevant lovgivning – markedsføringsloven, 

ophavsretten (billeder og video) og persondatafor-
ordningen 

Læs mere: http://kortlink.dk/2c5uw  



ANVENDELSE AF SOCIALE MEDIER I VIRKSOMHEDEN
Kurset er for dig, som ønsker at fokusere mere på sociale medier. På kurset lærer 
du at markedsføre og brande din virksomhed på sociale medier som fx Facebook, 
Instagram og LinkedIn. Du introduceres til forskellige værktøjer og tjenester, som 
gør det let for dig at vælge og kommunikere til den rette målgruppe.

• Kort introduktion til de vigtigste sociale medier - 
• Storytelling 
• Den digitale kunderejse og touchpunkter i kundens 

rejse
• Formulering af tekster og anvendelse af billeder til 

sociale medier
• Konceptudvikling
• Udvalgte Google-værktøjer 
• Lovmæssige krav vedr. sociale medier

Læs mere: http://kortlink.dk/2c5vw

KONFLIKTHÅNDTERING FOR SALGSMEDARBEJDEREN 
Synes du, at du ofte står i en vanskelig situation i butikken med en sur kunde, 
som spreder negativ energi? Og kan du se, det måske handler om manglende 
forventningsafstemning? På dette kursus bliver du som salgsansat klædt på til 
at spotte forskellige kundetyper, og hvordan disse tackles for at sikre netop den 
kundeservice, som de forventer. Du får indblik i en række nyttige teknikker til at 
håndtere konflikter med vanskelige kunder i forskellige salgssituationer.

• Teknikker til konflikthåndtering
• Kropssprogets betydning
• Konstruktive kommunikationsværktøjer
• Forskellige kundetyper - hvordan skal de tackles?
• Dine egne styrker og begrænsninger i konflikthånd-

tering
• Assertiv kommunikation

Læs mere: http://kortlink.dk/2c5vz



NYE KUNDER VIA VIRAL MARKEDSFØRING
Der er ingen garanti for, at et opslag eller en video går viralt, men med dette 
kursus får du indsigt i, hvad der skal til. Med udgangspunkt i din virksomheds 
e-strategi (digital markedsføringsstrategi på internettet) får du på kurset forståelse 
for, hvordan du styrker din virksomheds markedsføringsindsats online med delbart 
indhold, og forskellige markedsføringsmedier og -kanaler, som har potentiale til at 
gå viralt.

• Lav en marketingplan til de sociale medier
• Oprettelse af virksomhedsprofiler på de sociale 

medier
• Oprettelse af opslag på de sociale medier
• Den gode annonce
• Guide til at lave video til sociale medier

Læs mere: http://kortlink.dk/2c5w4

E-MARKEDSFØRING OG REKLAMEINDSATSEN
Synes du ikke helt, I har retning på det, I laver i jeres markedsføring og annonce-
ring? På dette kursus lærer du at arbejde med e-markedsføring og reklameplace-
ring på forskellige onlinemedier. På kurset får du indblik i det basale om SEO og 
onlinebesøgsdata, så du kan bruge det i planlægningen af jeres e-markedsføring 
og onlineannoncering, herunder blogs, bannere og affiliatekampagner.

• E-strategi og e-kommunikation
• Paid, owned og shared media
• SEO-tekstforfatning
• Annonceplatforme og køb af digital reklame
• Måling af din marketingindsats med online-besøgs-

data

Læs mere: http://kortlink.dk/2c5w5



UDVIKLING AF E-KONCEPTER OG PRODUKTDIFFERENTIERING
Er der en rød tråd i jeres markedsføring og produktsammensætning? På kurset 
får du indblik i at udvikle e-koncepter til markedsføring og kommunikation på net-
tet. Du lærer at analysere jeres kunder gennem segmentering og lægge en e-stra-
tegi herudfra. Du får indsigt i, hvordan du bidrager til salget gennem mere entydig 
kommunikation, som er tilpasset målgruppen. Du får en introduktion af storytelling 
som metode til kommunikation af jeres budskaber på de sociale medier.

• Virksomhedens kundeanalyse og e-strategi
• Definition på et koncept
• Udvikling af e-butikkens koncept
• Målgruppe- og medievalg
• Kommunikation og storytelling

Læs mere: http://kortlink.dk/2c5wg

SEGMENTERING OG MÅLGRUPPEVALG I MARKEDSFØRING
Har du styr på – og kan du sætte navn på – adfærd og interesser på jeres vigtig-
ste målgruppe? På kurset lærer du at finde den rigtige målgruppe, så du får større 
succes med dit salgsarbejde. Salg handler om at bruge energien det rigtige sted, 
på det rigtige tidspunkt, og til den rigtige målgruppe. Kurset har udgangspunkt i 
segmentering på både B2C- og B2B-markederne, så du efter kurset ikke skyder 
gråspurve med kanoner, men målretter budskaber og kampagner mod én operati-
onel målgruppe.

• Indsamling af data
• Segmentering og målgruppestrategi
• Forskellige segmenteringsmodeller
• Personas som repræsentant for din målgruppe
• Medievalg
• Analyse af segmenterne og udvælgelse af en eller 

flere målgrupper, salgsind¬satsen skal målrettes 
imod

Læs mere: http://kortlink.dk/2c5w6



PRAKTISKE INFORMATIONER

HVAD ER AMU? OG HVAD KOSTER DET?
AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er målrettet faglærte og ufaglærte 
medarbejdere. Prisen for et AMU-kursus ligger mellem 126 og 190 kr. pr. dag. Der 
kan søges VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) for deltagere i målgruppen efter 
gældende regler. Satsen er i 2021 på 892 kr. pr. dag pr. deltager. Ansøgningen 
om VEU-godtgørelse foregår elektronisk samtidigt med tilmelding til kurset.

HVORDAN?
Du vælger selv, hvilke kurser du vil deltage i og hvor mange. Alle kan deltage 
på AMU-kurserne uanset alder og uddannelsesmæssig baggrund. Du eller din 
virksomhed kan søge om VEU-godtgørelse, mens du deltager i kurserne. Brug de 
direkte links under hver kursusbeskrivelse til at melde dig på kurserne.
Husk altid at undersøge om du er omfattet af en kompetencefond via din overens-
komst.



Du er altid velkommen til at ringe til studieadministrationen på Aalborg Handels-
skole, hvor vores dygtige administration sidder klar til at hjælpe dig, og besvare 
dine spørgsmål. Er du i tvivl om, hvordan du tilmelder dig kurser, eller søger om 
VEU-godtgørelse, så ring endelig, og vi hjælper dig godt igennem, så du er helt 
klar til at starte på kurserne.
Aalborg Handelsskole, tlf.: 9936 4740
Du er også velkommen til at ringe til HK Nordjylland og høre, om du er medlem af 
en kompetencefond – hvis du er, kan du også få tilskud til deltagelse i kurser. Her 
vil du også kunne få rådgivning om, hvilke kurser vil være de helt rigtige for dig, 
hvis du er i tvivl.
HK Nordjylland, tlf.: 7011 4545
De første kurser starter i september, og kataloget løber hen over efteråret 2021.

Kompetencebehovet i detailbranchen har flyttet sig meget i de sidste 
år, og specielt Corona-krisen har flyttet vores branche mindst 5 år 

frem på kun 1½ år. Derfor er det vigtigt, at vi, som ansatte inden for 
handelsområdet, opkvalificerer os for kunne opfylde de behov, som 

stilles til detailansatte i dag. Katalogets kurser giver os mulighed for at 
blive en kompetent og kvalificeret (med)spiller på de nye markeder og 

række hånden ud efter nye spændende opgaver.

Jon Harild, Formand for HK Handel Nordjylland


