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BLIV

KLIMAENTREPRENØR
- opnå grøn vækst med sort bundlinje med nyeste viden om klimasikring af bygninger og effektiv
brug af sociale medier.

7

moduler
efterår 2017
Start: 26. sep

-”Det er en vigtig brik i klimatilpasningen at få mobiliseret
de private grundejere. Middelfarts erfaringer fra KlimaByen med regnbede viser, at ca. halvdelen af regnvandet kan
fjernes fra kloakken ved at frakoble de offentlige arealer –
resten skal ske hos grundejerne. Og her er det også vigtigt,
at de udførende - som grundejerne konsulterer - er klædt
godt på til opgaven”,
Allan Bruus
Direktør, Middelfart Spildevand

”Uddannelsen er lige i øjet, fordi klimatilpasning hos private grundejere bliver mere og mere aktuelt i takt med mere ekstrem
regn. Uddannelsen klæder os solidt på til at komme ud og vejlede
grundejere om klimasikring og det er godt tænkt, at få markedsføring
via sociale medier med, for det er der vi træffer kunderne. Og så er
prisen jo rigtig, rigtig attraktiv”.
Thomas Rasmussen
Ronæs entreprenør og anlægsgartner
og bestyrelsesmedlem i Danske Kloakmestre

Bliv klædt på til at vejlede grundejere
om klimatilpasning!
UDBYTTE:

- Viden om nye myndighedskrav samt klimaløsninger som regnbede, permeable belægninger,
faskiner, regnbeholdere, grønne tage og højvandslukke
- Viden om profilering af egen virksomhed på sociale medier med særlig fokus på Facebook
- Viden om forretningsudvikling og nye samarbejdsmuligheder
- Afprøvning af din nye viden om klimatilpasning i praksis
- Adgang til et attraktivt lokalt marked på lokal klimamesse, event og håndværkertræf
- Adgang til formidlingsmateriale om klimatilpasning målrettet bygningsejere
- Synlighed som klimaentreprenør på www. grønerhvervsvækst.dk og klimatilpasning.dk

”Vi synes rigtig godt om titlen ”klimaentreprenør”. Vi vil
gerne være med til at understøtte udbredelsen af konceptet til hele
landet”.
Klaus Issing Hansen
Byggeriets Kvalitetskontrol

Personligt diplom ved gennemført uddannelse.
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10. okt

26. okt
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Klimaløsninger,
merværdi og
økonomi

Brug
Facebook
professionelt

Skybrudssikring
og LAR

Forundersøgelser og dimmensionering
af regnvandsløsninger

Praktik og
formidling

Kampagner
på
Facebook

Klima og
energimesse

Sociale
Medier

Håndværkertræf / klimamesse

IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
Kolding
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Kolding
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Arena Syd
Idrætsvej 3
Vamdrup

IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
Kolding

Huset
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
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Du får viden om:
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Klimaløsninger med
merværdi

Facebook strategi

Gældende regler

Myndighedskrav

Ekskursion

Nyttige oplysninger

Et velfungerende
kloaksystem

Sivetest i felten,
dimensionering i
praksis

Mød dine kunder i
øjenhøjde på en lokal
klima- og energimesse.

Brugeradfærd, hvor
er kunderne og
hvad snakker de om.

Netværk

Forretningsmål

Oprettelse af events
og kampagner

12.00-18.00

Forretningsmodeller
og værdi af partnerskaber
Love og anvisninger
Udfordringer ved en
nedsivningstilladelse

12.30-17.30

12.00-18.00

(Teknologisk Institut)

Oprettelse af facebook site

Skybrudssikring af
bygninger og kældre

Hands-on opgaver

Beredskab
Forskellige løsninger
på lokal afledning af
regnvand

12.30-18.00

Planlægning, praktiske
valg og mulighed for
genbrug af regnvand
Forundersøgelser,
teori bag dimensionering, kvalitetssikring

12.30-17.30

12.30-17.30

Budskab, annoncer,
posteringer, billeder

Brug af formidlingsmateriale

Budget, tidsplan og
virkning

Aftalegrundlag, kundeservice/opfølgning

Klimamesse

Drift og vedligehold

Undervisningen forestås af bl.a.: Rørcentret/Teknologisk Institut; AMU-Fyn, IBC, Smith Innovation, CLEAN Grøn Erhvervsvækst,
Middelfart Spildevand, BlueKolding samt Kolding og Middelfart kommuner. IBC er kursusadministrator.
Forudsætningen for et kursusbevis er fremmøde min. 4 ud af 5 gange på klimamoduler og 2 ud 3 gange på Sociale Medier moduler. Kurset gennemføres i trekantsområdet efterår 2017 og i Odense/Midtfyns området efterår 2018.

9.00-17.00?

12.30-17.30

2018

kaffe/kage

Nye kunder via on-line
medier, håndtering af
kunder on-line
Jura på nettet
Synlighed af klimaentreprenør på GEsite / nyhedsbrev

Markedsstøtte
Kundepleje og kundeopfølgning
Emma-Gad tip og
tricks
Synliggørelse og
opfølgning på brug af
sociale medier

Om kurset:
Kunder søger i stigende grad information på nettet om klimasikring, skybrudssikring renovering, energi
og valg af entreprenører og håndværkere. Uanset om den viden, kunderne finder, er reel eller ej, så har
information på nettet en stor indvirken på kundens beslutning. Det giver derfor stor mening for små og
mellemstore entreprenørvirksomheder, anlægsgartnere og kloakmestre at være til stede på Facebook
- der hvor kunderne er. Med viden om både klimatilpasning, skybrudssikring og praktisk brug af Facebook og andre sociale medier får du mulighed for at skabe opmærksomhed omkring dit nye forretningsområde og kvalifikationer som uddannet klimaentreprenør. Vi anbefaler derfor, at du som virksomhed
deltager i både klima og SoMe-modulerne, da de sammen lægger op til de efterfølgende kunde events.
Uddannelsen er bygget op med en vekselvirkning mellem klimasikring og praktisk brug af sociale medier
til salg og markedsføring.

Om dig:
Kurset henvender sig til selvstændige kloakmestre / fagligt ansvarlige / anlægsgartnere.

Priser:

* Tilkøb omfatter:
Forplejning (ialt på 7 moduler 520 kr)
Eftermiddagskaffe på alle moduler,
frokost på 1. og 2. klimamodul, hvor
undervisningen starter kl 12.00

For deltagere til og med en erhvervsuddannelse: 540 kr eller 2.040 kr inkl. tilkøb*
Ønskes kun Sociale Medier modulerne er prisen: 216 kr eller 1.336 kr inkl. tilkøb*
Ønskes kun Klima modulerne er prisen: 324 kr eller 1.704 kr inkl. tilkøb*
For deltagere med en videregående uddannelse: 3.361 kr eller 4.861 kr inkl. tilkøb*
Ønskes kun Sociale Medier modulerne er prisen: 1.105 kr eller 2.225 kr inkl. tilkøb*
Ønskes kun Klima modulerne er prisen: 2.256 kr eller 3.636 kr inkl. tilkøb*

Et start-kit (ialt 500 kr)
F.eks. billeder til brug på sociale
medier, streamer til bil og foldere til
markedsføring
Registrering (ialt 500 kr)
Som klimaentreprenør på
www.grønerhvervsvækst.dk
samt mulighed for optagelse på
www.klimatilpasning.dk’s liste.

Tilmelding:
Tilmelding sker på www. efteruddannelse.dk senest den 12. sep. 2017
Én medarbejder, med digital signatur til VEU-tilmeldling, tilmelder alle
deltagere fra virksomheden.

Uddannelsen udbydes som AMU-kursus:

OBS jvf. AMU-reglerne skal det være muligt at fravælge tilkøb af: forplejning, start-kit og registrering.

Kloakering og afledning af regnvand, AMU-nr. 47663 kviknr. 621402ika15001v117
Nye kunder via viral markedsføring, AMU-nr. 40995 kviknr. 621402ika15001v217
Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse på 679,20 kr / deltager / 7,4 time. Kurset er ialt 37 timer.
VEU-godtgørelse søges via www.efteruddannelse.dk senest 4 uger efter sidste kursusdag på hvert hold.
Support hos Vibeke Outzen på vho@ibc.dk eller 72241741

For yderligere information:
Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN Grøn Erhvervsvækst, tlf. 24 22 92 28, lla@cleancluster.dk
Ole Ingemann Nielsen, AMU-fyn, tlf. 29 67 49 18, oin@AMU-FYN.dk
Merete Valbak, Kolding Kommune, tlf. 79 79 77 13, meva@kolding.dk
Allan Bruus, Middelfart Spildevand, tlf. 63 44 44 40, ab@middelfartspildevand.dk

CLEAN Grøn Erhvervsvækst - KLIMA:
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