
Styrket Erhverv i Gadeplan
- Styrk din digitalisering efter Covid-19!

Vil du være en del af et projekt som er lokalt 
forankret, har stort kendskab til netop din branche 
og som har modtaget over 4 millioner kroner til 
digital udvikling?

Projektet er fra juli 2020 - december 2021.

Vi har allerede hjulpet 300 virksomheder med 
deres digitale udvikling, og håber meget også 
at kunne være med i netop din rejse!

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Uden Styrket Erhverv i Gade-
plan havde jeg måske ikke 
stadig haft min virksomhed i 
dag, de har hjulpet mig både 
med gå på mod og faglige 
kompetencer.

Marlene Olsen, Air-Tech 



Et projekt baseret på erfaringer

Styrket Erhverv i Gadeplan startede i 2017 og har igennem 
perioden hjulpet 300 virksomheder med, at udvikle sig 
digitalt igennem et gennemarbejdet undervisningsforløb og 
en tæt 1:1 sparring, hvor fokus er på hver enkelt virksomhed 
og dennes behov.

Igennem projektet har de 300 virksomheder 
vækstet med en samlet omsætning på

30.602.506 kr.

De har alle oplevet at udvikle sig - både inde 
for det digitale, men i høj grad også deres 
mindset - og vi glæder os til også at være 

med i din udvikling!

Side 1



Hvad får du ud af at deltage?

Forløbet indeholder mere end 30 gange undervisning og workshops, 
som du frit kan vælge imellem. Der er tale om et kompetenceløft  
inden for digitalisering og online synlighed, så du kan blive klædt på til 
at drive din forretning i den digitale tidsalder. Vi tilbyder undervisning 
og workshops inden for de nyeste og mest relevante emner, alt fra  
webshops til sociale medier. Der vil på flere af de udbudte  
emner, være niveauopdeling. Du kan læse mere om indholdet af  
undervisningen på side 3. 

Aktiviteterne kan variere meget inden for  
netværksaktiviteter. De er åbne for alle og man er  
meget velkommen til, at byde ind med mulige emner. 
Læs mere om netværksaktiviteter på side 4. 

Alle deltagere har mulighed for, at få en Ekspert Mentor som kan  
hjælpe med en konkret væksthandling inden for digitalisering. Eksperten 
bliver købt ind til, at sætte fart over din læring inden for digitalisering, så 
du selv kan frem over. Læs mere om Ekspert Mentor på side 4.

Igennem projektet vil du blive tildelt en fast kontaktperson, som er din 
vej ind i projektet. I vil afholde et opstartsmøde hvor din forretning bliver 
gennemgået og der bliver aftalt aktiviteter du kan gå i gang med. Der vil 
løbende og sideløbende med undervisningen være en fast dialog efter 
individuelt behov. Du kan læse mere om 1:1 sparring på side 4.

Undervisning og workshops

Netværksaktiviteter

Ekspert Mentor

1:1 sparring

Side 2



Undervisning og workshops
WebshopDigital marketing

Optimer salget

Online markedsplads

• Få styr på det tekniske
(webshopløsning, hosting,
domæne, regnskab)

• Digital strategi
(målgruppe, budskab,
kanaler, budget)

• Analyser dine brugers
adfærd (niveau 1-3)

• Søgemaskineoptimering,
SEO (niveau 1-3)

• Markedsføring på
Facebook (niveau 1-3)

• Markedsføring på
Instagram (niveau 1-3)

• Markedsføring på
LinkedIn (niveau 1-3)

• Markedsføring på
YouTube (niveau 1-3)

• Retargeting (niveau 1-3)

• Nyhedsbreve (niveau 1-3)
• Betalt marketing

• Splittesting

• Online markedspladser
(hvad er en online
markedsplads, webshop vs.
markedsplads)

• Den gode
kundeoplevelse
(produktbeskrivelse, billeder,
kundeservice)

• Workshop m. Facebook
markedsplads

• Workshop m. Instagram
markedsplads

• Workshop m. en fælles
portal løsning

Side 3

Vidste du...

... at du frit kan vælge mellem 
mere end 30 forskellige  
undervisningsgange, med  
forskellige emner og  
niveauer?

... at alt vores undervisning  
bliver filmet således, at du 
altid kan gense det, og  
samtidig også se det hvis du 
ikke har mulighed for at  
deltage på dagen?



1:1 sparring Netværksaktiviteter

Ekspert mentor

Side 4

• 1. handleplansmøde
(3600 gennemgang af din
virksomhed)

• Håndtering af data (GDPR)

• Reklamationsret

• Andet vil komme til

• Juridisk syn på markedsføring

• Specifikke minimumskrav v.
E-handel

• 4 netværksmøder
(Temaer fastlægges i samråd med
deltagerne)

• Fortrydelsesret og håndtering
af returvarer

• Vi har et stort felt af
eksperter tilknyttet, inden
for mange forskellige
områder. Hver deltager
får 5 timer sammen med
eksperten tildelt.

• 2. handleplansmøde
(Fastlæggelse af din
virksomheds profil)

• 3. handleplansmøde
(Fastlæggelse af dine kunde
profiler)

• Forretningsudviklingsmøder
(afholdes løbende efter
behov)



Side 5



Hvad forventes der af dig?

Projektet er meget efterspørgselsdrevet, og vi håber 
derfor, at du vil byde ind med en masse gode inputs 

og ideer. 

Det er gratis at deltage, det eneste det koster dig, er 
din tid.

Projektet har nogle rammer og retningslinjer for, hvad man 
som deltager skal byde ind med i form af bl.a. deltagelse i 
undervisning og møder.
Derfor har vi herunder skitseret ganske kort hvad du, som 
minimum skal deltage i.

• 6 undervisningsgange fordelt ud over hele projektperioden
• Handleplansmøder med den tilknyttede kontaktperson

• Ekspert Mentor forløbet
• Netværksaktiviteterne
• Mere undervisning end de 6 obligatoriske gange.

Vi håber dog også at du har lyst til, og kan se værdien I

Side 6

Vidste du...

... at forløbet for hver enkelt deltager 
tilrettelægges individuelt så det kan 
passe ind i netop din hverdag?



Tilmelding!

Hvis du ønsker at tilmelde dig projektet eller er nysgerrig på 
at høre mere, er du velkommen til at kontakte vores 
projektkoordinator Marie Kristensen enten på telefon eller e-
mail - så finder vi sammen programmet for dig.

Telefon: 
E-mail:

30 89 45 76
marie.kristensen@svendborg.dk

Du kan også læse mere om projektet her:
www.styrketerhvervigadeplan.dk

Eller find os på Facebook ”Styrket Erhverv i Gadeplan”

Vi glæder og til at høre fra dig!

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond




