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OVERSIGT 
Beskrivelse 

Dette kursus er opbygget omkring de udfordringer vi møder hos vores kunder i hverdagen. 
At styrke sine digitale kompetencer hjælper dig til at forstå endnu bedre hvad der sker i 
maskinen i din forretning. Det handler ikke om at blive ekspert, men at du får svar og bliver 
klogere på dine spørgsmål. 

Kurset styrker din daglige viden og stiller dig stærkere. 

 

Formål 

Fordi vi tager udgangspunkt i dig og din virksomhed, vil du under forløbet kunne se de 
resultater vi skaber, samtidig med at du er klædt på hele vejen. 

  

Udbytte 

Generelle digitale færdigheder inden for e-commerce 

Specialiseret kompetenceløft inden for webshoppens backend og frontend 

Facebook Marketing, herunder annoncering på Instagram 

Lynkursus i Google Ads og Google Shopping 

 

https://www.cosmosco.dk/kursus/digitale-kompetencer/
https://www.cosmosco.dk/kursus/digitale-kompetencer/
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INDHOLD 
 

Platform 

Din webshop/hjemmeside er det vigtigste redskab du har, for at præsentere dit produkt 
korrekt og med det rette budskab. Vi tager et kig på maskinen og få det bedste frem i den. 

 
1.1 E-Commerce & Hjemmeside - backend 

Sammen gennemgår vi din webshops funktioner, for at give skabe forståelse teknologien 
og dens muligheder. 

1.2 E-Commerce & Hjemmeside - frontend 

Vi analyserer dine besøgende og optimere små design elementor, med formålet at skabe 
flere leads eller direkte salg fra din webshop/hjemmeside. 

 

 

Facebook & Instagram 

Et af verdens største annonceværktøjer og et meget kraftfulgt et af slagsen. Facebook 
giver dig mulighed for at lave helt unikke målgrupper, så du kan få vist dine annoncer til de 
helt rigtige. 

2.1 Facebook & Instagram Marketing 

Her gennemgår vi muligheder for annoncering og mikrosegmentering målretning af 
annoncer til specifikke målgrupper), med særlig fokus på hvad der er relevant for netop din 
virksomhed. Facebook ejer Instagram, og det er muligt at styre annoncering på både 
Facebook og Instagram fra samme side. Vi gennemgår også hvordan du evaluerer 
effekten af annoncerne, så du løbende kan tilpasse dine kampagner. 

 

2.2 Facebook retargeting 

Hvis du allerede har trafik på din hjemmeside eller webshop, kan du målrette din 
annoncering på Facebook til personer som fx lagde vare i kurven, besøgte bestemte 
undersider, eller nåede helt til betalingssiden med derefter forlod den. 
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Google Ads 

Danskerne søger over 8 millioner gange på Google hver eneste dag. Ifølge en 
undersøgelse fra FDIH starter 8 ud af 10 danskere et planlagt køb med at søge 
informationer på Google. 

3.1 Lynkursus i Google Ads og Google Shopping 

Det handler om at forstå mulighederne. Det kan sideløbende med jeres annoncering på 
Facebook og Instagram også være relevant at annoncere i Googles søgenetværk og 
displaynetværk. Her kan man med de rette søgeord ofte få utroligt relevante besøgende. 
Vi anbefaler derfor at vi sammen gennemgår hvordan man opretter annoncer hos Google 
og finder de rette søgeord, samt hvordan du evaluerer dine annoncers performance. 

 

FORLØB 

Forløb 

Ud fra din korte tidsramme, anbefaler vi 1:1 undervisning, hvor du sidder sammen med en af vores 
partnere (fysisk eller online) og gennemgår stoffet. Undervisningen optages ved hjælp a 
skærmoptager på computer, så du kan genbesøge den vigtigste viden. 

Forberedelse: 6 timer á 950,- 
Lektioner & udførelse: 24 timer á 950,- 

 
Undervisere 
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