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’Sociale medier er en vigtig platform at være til stede
på, for det er her man kommunikerer med mennesker.
Vi må vænne os til at især kommende generationer
bruger sociale medier i langt højere grad til at søge
oplysninger om håndværkere, rådgivere og produkter.
Vi har selv brugt sociale medier meget målrettet
indenfor snedkerområdet - og det er der salg i!’
Anders Larsen
Energihåndværker/BedreBolig rådgiver
Ole Larsen og sønner

Effektiv brug af

Apps og SoMe

- trim administrative opgaver, indberetning
af energibesparelser og skab leads via professionel tilstedeværelse på sociale medier

4

moduler
Efterår 2017
Start: tirs. d. 3. okt

UDBYTTE:

Viden om professionel profilering af egen virksomhed på Facebook og andre sociale medier

Mens du holder fri...
Giv Hr og Fru Danmark et professionelt førstehåndsindtryk af din
virksomhed på sociale medier

Viden om tilskudsmuligheder via forsyningsselskabernes
energi spare indsats, herunder regler og krav til indberetning
Viden om hvilke apps, der kan hjælpe dig med at vælge de
mest energieffektive løsninger på markedet
Viden om apps og it-programmer, der kan lette det administrative arbejde
Nye samarbejdsmuligheder med klimaentreprenører
Personligt diplom ved gennemført uddannelse.

MODUL

Tilbud om deltagelse

EVENT

Sociale Medier

Sociale Medier

Effektiv forretning

3. okt

5. nov

7. nov

14. nov

28. nov

Brug
Facebook
professionelt

Mød kunderne:
Brunch og boligtips
- Energi

Kampagner
på
Facebook

Sociale
Medier

Effektiv valg af
energiløsninger og
forretningsdrift
med apps

IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
Kolding

Huset
Hindsgavl Alle 2
Middelfart

IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
Kolding

IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
Kolding

Huset
Hindsgavl Alle 2
Middelfart

Kaffe/kage

Kaffe/kage

Kaffe/kage

Sociale Medier

12.30-17.30

9.00-17.00

Kaffe/kage

MODUL

12.30-17.30

MODUL

12.30-17.30

MODUL

12.30-17.30

Du får viden om:

Du får viden om:

Du får viden om:

Du får viden om:

Du får viden om:

Facebook strategi

Mød dine kunder i øjenhøjde på
’Brunch og boligtips’ i Huset,
Middelfart. Temaet er energi
målrettet private boligejere.

Oprettelse af events og kampagner

Brugeradfærd, hvor er kunderne og hvad snakker de om.

Energiselskabernes energispare indsats

Budskab, annoncer, posteringer, billeder

Nye kunder via on-line medier,
håndtering af kunder on-line

Budget, tidsplan og virkning

Jura på nettet

Apps der hjælper dig med at
vælge og dokumentere de
mest energieffektive løsninger
til kunden

Tips og tricks til messer

Synlighed på Grøn Erhvervsvæksts hjemmeside / nyhedsbrev / Facebook

Forretningsmål
Oprettelse/boost af facebook
side
Hands-on opgaver

Undervisningen forestås bl.a. af: CLEAN Grøn Erhvervsvækst, IBC, Fjernvarme Fyn/EWII, Basit og
Energy Aware, med IBC som kursusadministrator.
Forudsætningen for et kursusbevis er fremmøde min. 3 ud af 4 kursusdage.
Kurset afholdes i trekantsområdet efterår 2017 og forventeligt i Odense / Midtfynsområdet efterår
2018.

Apps der frigør tid til at udføre arbejdet

Om kurset:
Kunder søger i stigende grad information på nettet om renovering, energi og valg af 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 virksomheder at være
til stede på nettet - der hvor kunderne er, samt at give sin online markedsføring opmærksomhed og
strategisk tyngde. Synligheden online skal samtidig hænge nøje sammen med virksomhedens forretningsmodel og profil.
Vi anbefaler, at du som virksomhed deltager i både SoMe modulerne og Effektiv forretning modulet, da
markedsføring på sociale medier i vid udstrækning er der, kunderne er. Kursusforløbet ligger desuden
op til deltagelse i et energievent, med mulighed for at møde kunder, der interesserer sig for energi.

Om dig:
Kurset henvender sig til formænd og selvstændige elektrikere, VVS’er, tømrer, murer, installatører,
energirådgivere og bygningsadministratorer.

Priser:

For deltagere til og med en erhvervsuddannelse: 1.416 kr eller 2.036 kr inkl. tilkøb*
Ønskes kun Sociale Medier/AMU modulerne er prisen: 216 kr eller 836 kr inkl. tilkøb*
Ønskes kun Effektiv forretning modulet er prisen: 1.200 kr
For deltagere med en videregående uddannelse: 2.305 kr eller 2.925 kr inkl. tilkøb*
Ønskes kun Sociale Medier/AMU modulerne er prisen: 1.105 kr eller 1.725 kr inkl. tilkøb*
Ønskes kun Effektiv forretning modulet er prisen: 1.200 kr
- alle priser er ex. moms.

Tilmelding:
Tilmelding sker på www. efteruddannelse.dk senest den 19. sep. 2017
Én medarbejder, med digital signatur til VEU-tilmeldling tilmelder alle deltagere fra virksomheden.

Uddannelsen udbydes som en kombination af
AMU-kursus og almindeligt kursus:
Sociale Medier: ’Nye kunder via viral markedsføring’ AMU-nr. 40995 kviknr. 621402ika15001v217
Effektiv forretning: kurset er muliggjort med støtte fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst partnere og
Inno-SE (Innovationsnetværket Smart Energy).
Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse på 679,20 kr / deltager / 7,4 time.
AMU-kurset er ialt 15 timer. VEU-godtgørelse søges via www.efteruddannelse.dk senest 4 uger efter
sidste kursusdag på Social Medie delen.
Support hos Vibeke Outzen på vho@ibc.dk eller 72 24 17 41

For yderligere information:
Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN Grøn Erhvervsvækst, tlf. 24 22 92 28, lla@cleancluster.dk
Lars Ole Andersson, EWII, tlf. 79 33 34 70, laoa@ewii.com
Allan Stihøj, Fjernvarme Fyn, tlf. 65 47 30 70, as@fjernvarmefyn.dk
Claus Meineche, Inno-SE, tlf. 31 22 62 38, clm@cleancluster.dk

CLEAN Grøn Erhvervsvækst - ENERGI:

Medarrangør:							

* Tilkøb på AMU omfatter:
Forplejning
Eftermiddagskaffe og
kage på 3 SoMe-moduler
(AMU) ialt 120 kr
Promovering
via Grøn Erhvervsvækst
samt kursusbevis
ialt 500 kr
OBS jvf. AMU-reglerne skal
det være muligt at fravælge
tilkøb af: forplejning

