Kursus til turistvirksomheder i Nordjylland

Digital markedsføring

Digitalisering i turismebranchen handler ikke kun om en flot hjemmeside og en Facebook-profil.
Turister søger i højere grad inspiration online, når næste besøg og oplevelse skal planlægges. Det
stiller krav til dig og din synlighed som turismeaktør.
Rammer du din målgruppe? Kan du finde rundt i junglen af digitale medier og online
markedsføringskanaler? Dette og meget mere finder du ud af på dette kursus.
Kursusindhold
På kurset i digital markedsføring vil vi bl.a. arbejde med emner som:
• Værdiskabende digital tilstedeværelse
• Målrettet online synlighed – hvordan?
• Content marketing, der skaber værdi for din målgruppe
• Google og SEO – Introduktion og muligheder i turismeerhvervet
• Return of Investment – hvor skal jeg bruge mine kræfter i det digitale landskab?
På kurset tager vi udgangspunkt i en række cases, og du får værktøjer til, hvordan du kan optimere
din virksomheds synlighed online, måle din indsats og konvertere synlighed til øget omsætning.
Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere i turismeerhverv, der ønsker kompetencer og værktøjer til at
øge virksomhedens digitale synlighed.

Antal dage
2 dage
Priser
252 kr. pr. deltager. Der er mulighed for at søge løntabsgodtgørelse efter gældende regler. Satsen
er i 2020 på 881 kr. pr. deltager pr. dag. Kontakt os for nærmere oplysninger.
Praktiske informationer
Kurset holdes hos Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland, Sandmoseskolen eller på anden
adresse efter jeres ønske.
Kontaktoplysninger
Ring eller mail, så vi sammen kan planlægge kursus for netop jeres virksomhed eller område.
Hanne Christensen
Chefkonsulent
Telefon 2788 6018
E-mail hac@ah.dk

AMU-kursus 45953 E-markedsføring og reklameindsats

• Turisme Akademiet er blevet til i et tæt samarbejde mellem virksomheder i Jammerbugt kommune,

2020

Jobcenter Jammerbugt, HF&VUC NORD, Aalborg Handelsskole, Center for Karriere og Uddannelse, og
AMU Nordjylland, Sandmoseskolen, og det har til formål at uddanne personer, der ønsker at arbejde med
serviceturisme.

