
 

   

 

 

 

 

 

Hammelev, 8. marts 2016 

P R E S S E M E D D E L E L S E 

Nu skal virksomheder i Sønderjylland have Succes Online 

Tre sønderjyske erhvervsråd går sammen om at hjælpe virksomheder til digital 

vækst – Gratis træningsforløb i at få succes online – Sønderjyske erhvervsråds 

samarbejde skaber ekstra værdi for medlemmerne. 

Den digitale udvikling er eksponentiel og der kommer hele tiden nye muligheder til. Derfor 

tilbyder Tønder Erhvervsråd, Aabenraa Erhvervsforening og Haderslev Erhvervsråd i 

samarbejde med partnerne bag Succes Online initiativet små og mellemstore virksomheder i 

Sønderjylland 5 gratis workshops om at få ’Succes Online’.  

Formålet med samarbejdet er, at tilbyde konkrete værktøjer og dermed stor værdi for de små og 

mellemstore virksomheder i Sønderjylland. De vil få øjnene op for det enorme, uudnyttede 

forretningspotentiale, som internettet rummer.  Udbyttet for deltagerne på workshoppen er, at 

de kan gribe muligheden for at nå endnu flere kunder og dermed skabe vækst for sin forretning 

uanset om man geografisk er placeret i en metropol eller på en øde ø.    

”For Haderslev kommune betyder Succes Online kurset, at lokale virksomheder får mulighed for 

med syvmileskridt at tage de digitale muligheder til sig og dermed være blandt dem, der med 

succes benytter de digitale muligheder inden for markedsføring, salg og administration. Jo 

mindre virksomhed du har, jo vigtigere er det at have “Succes online”, siger Haderslev 

Erhvervsråds erhvervsdirektør Gert Helenius. 

Det første kursus starter onsdag den 15. marts kl. 9.00 i SE Arena i Vojens, hvor temaet 

omhandler online tilstedeværelse. Googles certificerede partner River Online underviser alle 

moduler i Sønderjylland. Man kan læse mere om alle Succes Online kurserne samt tilmelde sig 

på dinvirksomhedonline.dk  

 

Kontaktpersoner:  

Erhvervsdirektør Gert Helenius, 5170 2050, gert@her.dk 

Marketingkoordinator Jasna Subasic, 5119 9819, jasna@her.dk  

  

 



 

 

 

Fakta om Succes Online 

Succes Online er et initiativ, som en bred alliance af offentlige institutioner, private 

firmaer og større interesseorganisationer står bag. Formålet er at hjælpe små og 

mellemstore virksomheder med at udnytte mulighederne, der er kommet med den 

øgede digitalisering af samfundet via en række gratis hands-on workshops, hvor man 

kan få relevant viden og praktiske redskaber, som kan forbedre virksomhedernes 

tilstedeværelse online.   

Forløbet består af 5 gratis workshops, hvor hvert modul har et overordnet tema. 

Modul 1: Online tilstedeværelse  

15. marts 2016, kl. 9.00 – 13.00 

SE Arena i Vojens  

Modul 2: Brug dataen i din virksomhed 

6. april 2016, kl. 9.00 – 13.00 

EUC Syd i Aabenraa 

Modul 3: Skab trafik til dit site 

20. april 2016, kl. 9.00 – 13.00 

Folkehjemmet i Aabenraa  

Modul 4: Markedsføring og CRM 

3. maj 2016, kl. 9.00 – 13.00 

ECCO Conference Center i Tønder 

Modul 5: SEO og kommunikation 

24. maj 2016, kl. 9.00 – 13.00 

Udviklingscenter Syd Haderslev Handelsskole 

 

Man kan læse mere om de forskellige moduler på dinvirksomhedonline.dk  

Det er valgfrit om man vil deltage i ét, flere eller alle moduler.  

Der bliver serveret en let frokost til hvert modul kl. 11.30.  


