Din forretning
post Covid-19
5 etaper + 5 netværksmøder + 5 1:1 møder
Så let kan Digital Ledelseskultur post
Covid-19 beskrives. Vi sætter fokus på
jeres digitale forretning og lader jer
mødes med andre ligesindede
forretninger.
Læs nærmere om indhold og tidspunkt
på bagsiden

GRATIS
- du betaler
med din tid

Digital Ledelseskultur post Covid-19 2021

forløb til
turismeerhverv

5+5+5
Digital Ledelseskultur 5+5+5 giver adgang
til ny viden, praksiskobling via 1:1 sparring
og netværksmøder med ligesindede
virksomheder
Indhold
Gennem en kombination af talkshows med indlagte
opgaver, 1:1 sparring og netværksmøder udforskes
forretningspotentialer, og nye kompetencer skabes til at
forløse digitale potentialer.
Du lærer at arbejde med online discipliner som
gæsteservice, markedsføring, dataopsamling og bearbejdning, optimering af arbejdsgange.
Forløbet bygger på 3 veje til at spotte muligheder og
sætte retning hos jer:
Talkshows on-demand: ny viden gennem video når det
passer dig
1:1 møder: praksiskobling af ny viden til egen forretning
med konsulenter inden for områderne efter hvert
talkshow
Netværksmøder: inspiration og erfaringsudveksling med
ligesindede virksomheder

Talkshows

Indhold

→

Salg og marketing

→

kunderelationer og
digital salgsstrategi

→

Ny kundeportefølje og
fastholdelse

→

digital data og nye
personaer

→

Online salg og
digitale platforme

→

det digitale møde
med gæsten

→

Lad automatik gøre
arbejdet

→

gæsteservice,
markedsføring etc.

→

Online Markedsføring

→

SEO, content og
sociale medier

Hvem kan deltage?
Forløbet er for små og
mellemstore virksomheder.
Fra hver virksomhed deltager
minimum 2 medarbejdere/ledere
med en medfinansiering af
minimum 100 timer per person
gennem hele forløbet.
Tidspunkt
forløbet afvikles i løbet af 2021 nærmere følger
Pris
Gratis - du betaler med egne
timer
Lad mig høre mere:
Destination Himmerland:
Sofi Olofsson Bak,
sofi@destinationhimmerland.dk
Destination Limfjorden:
Charlotte Danefeld,
chda@destinationlimfjorden.dk
Turistsamarbejdet Kystlandet:
Trine Bundgaard Have,
trine@kystlandet.com
Dansk Kyst- og Naturturisme.dk:
Claus Holm Pedersen,
chp@kystognaturturisme.dk
Eller blive kontaktet ved at udfylde
nedenstående formular:
digitalledelseskultur.dk/hoermere

