Digital
Markedsføring
Lær digital markedsføring på 6 uger
og få præcis de kompetencer
erhvervslivet efterspørger
Både
fysisk og
online

Få kurset bevilget af din a-kasse eller dit jobcenter
Godkendt 6-ugers jobrettet uddannelse. Kurset giver dig fagmodulet Digital
Markedsføring på 10 ECTS point. Ring 71 99 71 71 for mere information.

Karriererådgivning
CV-rådgivning og
individuel kompetenceafklaring mod brancher
med jobåbninger.

Praktik
Garanti for 4 ugers
virksomhedspraktik
indenfor digital
markedsføring i lokale
virksomheder.

Faglig support
I praktikperioden
støtter vi dig med online
kurser, hjælpevideoer,
rapport-skabeloner
og WorkAway
(sparring).

Certificeringer
Efter endt kursus har
du mulighed for at blive
certificeret i Google Ads
og Facebook Ads helt
uden omkostninger.

Lær digital markedsføring på 6 uger
- uanset din baggrund og dit niveau
Bigum&Co er Danmarks førende videnshus indenfor digital
markedsføring. Vi ved, hvilke kompetencer erhvervslivet efterspørger.
De kompetencer vil vi gerne give dig.

Fra jobsøgning til
jobtiltrækning
Det faglige indhold får du
leveret af specialister fra
branchen, der med deres
undervisning sikrer dig,
at du står med opdateret
viden samt strategiske og
praktiske kompetencer
efter kurset.
Med dine nye kompetencer og færdigheder,
bliver du således mere
eftertragtet på jobmarkedet.
Bigum&Co giver dig
både digitale kompetencer, individuel karriererådgivning og virksomhedspraktik inden for
digital markedsføring.

Hvem er kurset for?
Digital Markedsføring
er for dig, som ønsker:
... at få de vigtigste digitale kompetencer, for at
blive mere attraktiv for
en arbejdsgiver.
... at opdatere din nuværende viden om digital
markedsføring.
... at lave et brancheskift,
til områder med jobåbninger.
... at etablere selvstændig virksomhed, men
mangler know-how om
digital markedsføring.

Ønsker du at tage
kurset online eller
med fysisk fremmøde?

Både
fysisk og
online

Hos Bigum&Co har du mulighed for,
at tage kurset Digital Markedsføring
online eller med fysisk fremmøde.
Det faglige indhold er det samme, om
du vælger fysisk eller online kursus.
Du skal vælge det kursus, som passer
til dig og dine præferencer. Vi hjælper
dig gerne med afklaring.

Kursets faglige indhold
Kurset tager udgangspunkt i de kompetencer, erhvervslivet
efterspørger. For os er det ikke nok, at du ved noget, når du er
færdig på uddannelsen. Du skal kunne noget.
Strategisk Markedsføring
På tværs af de enkelte fag lærer du at skabe et
helhedsoverblik for den samlede digitale strategi.
Du lærer, hvordan de enkelte indsatser supplerer
hinanden, og forstår hvilke prioriteringer, du bør
foretage i dit arbejde med digital markedsføring.

SEO
Du lærer, hvordan du får en hjemmeside op i Googles
søgeresultater. Du bliver introduceret for relevante
værktøjer, så du trin-for-trin kan lave en SEO-analyse og
strategi. Du lærer også at lave en linkbuildingstrategi, og
du får et overblik over, hvordan du skaffer nyttige links.

Strategi på Facebook og andre sociale medier
Du bliver rustet til at lægge en 25-trins social-mediestrategi, som du kan bruge på blandt andet Facebook,
Instagram og LinkedIn. Du lærer, hvordan du skaber
godt indhold, der engagerer modtageren, og hvordan du samtidig tilgodeser algoritmerne på sociale
medier.

Copywriting
Copywriting er for dig, der skal bruge dine ord til
at sælge, inspirere eller flytte en holdning hos din
modtager. Det er kunsten at kunne overbevise med
sine ord og drive modtageren til at handle. Du får en
forståelse for copywriting, som du let kan implementere i din markedsføring.

Annoncering på Facebook og andre sociale medier
Du får et indblik i, hvordan du laver annoncer på
sociale medier og hvordan du løbende optimerer
dem ud fra indsamlet data. Facebook pixels, leadgenerering, custom audiences og remarketing er
nogle af de områder, du bliver undervist i.

Monitorering og analyse
Du får en gennemgang af programmer til at overvåge og analysere dine aktiviteter. Vi berører vigtige
funktioner ved Google Analytics og du får indblik
i, hvordan du bruger monitoreringsværktøjer til
at overvåge sociale medier, hjemmesider og andre
online aktiviteter.

E-mailmarkedsføring
Vi lærer dig at skabe resultater med e-mails ved at
anvende e-mailstrategier og fængende overskrifter.
Du lærer at indsamle e-mails, lave nyhedsbreve
og skrive, så din målgruppe åbner, læser og køber
gennem dine e-mails. Du får også indblik i, hvordan
automatiserede e-mails sparer dig for tid.
Brugervenlighed og konverteringsoptimering
Du lærer at forstå elementerne bag en brugervenlig hjemmeside ud fra teorier og principper, der
er gennemtestede og danner grundlag for en god
brugeroplevelse. Du lærer, hvordan A/B-splittests
giver dig viden, du kan bruge til at få flest mulige
salg, tilmeldinger og downloads ud af den trafik, du
har på hjemmesiden.
Content marketing
Du lærer at lave en content marketing strategi for
en virksomhed. Ved at analysere cases bliver strategien sat i praksis, og du går fra undervisningen med
en grundopskrift på en succesfuld content marketing strategi. Du kommer også til at arbejde med
videomarkedsføring i din content marketing.

Google Ads
Lær at købe annoncer på Google til den bedste pris
og med de bedste placeringer. Med Google Ads har
du mulighed for at vise annoncer for en målgruppe og
sende trafikken mod en hjemmeside, når de søger på
Google efter et produkt. Du lærer at opsætte Google
Ads kampagner, vedligeholde og optimere dem.

Hvorfor nøjes med én generalist,
når vi har samlet specialisterne
På kurset vil du blive undervist af specialister inden for hver deres felt,
så vi sikrer dig inspirerende undervisning og maksimalt udbytte.

Thomas Bigum
Partner i Bigum&Co, underviser i sociale medier.
Thomas er en af Danmarks mest benyttede
oplægsholdere inden for digital markedsføring.
Du møder ham ofte i den offentlige debat, når der
tales om sociale medier. Det har gjort ham til en af
sit felts stærkeste navne – og ham får du som
underviser på modulet om sociale medier.
Thomas lærer dig, hvordan du skriver tekster, der
sælger, hvordan du udarbejder social medie
strategier og eksekverer på dem.

Anders Sevelsted
Partner i Bigum&Co, underviser i SEO,
sociale medier og strategi.
Anders har siden 2015 undervist kursister i SEO,
sociale medier, content marketing og strategisk markedsføring. Anders har masser af erfaring at trække på
via hans mangeårige arbejde med markedsføring - både
som ansat og selvstændig. Han er en eminent underviser, som forstår at u ndervise sine kursister i øjenhøjde.
Han gør en dyd ud af, at undervisningen er så konkret
og brugbar, at du kan gå direkte ud og arbejde med det
efter kurset.

København

København

Carsten Timm
SEO og Brugervenlighed

Cecilie Schlütter
Facebook Ads og Sociale Medier

Carsten har i 10 år undervist
og rådgivet virksomheder, og
er mester i at formidle komplekse ting. Carsten giver dig
forståelse for, hvordan du laver
SEO og hvordan du kan sætte skub i en forretning
ved at ligge højt i Google søgeresultater.

Cecilie har skrevet bogen
‘”Facebook Annoncering
- fra A til Succes”. Hun
underviser dig i at lave
succesfulde annoncer på sociale
medier. Hun underviser desuden virksomheder i
social medie strategi og annoncering.

København

København

Bruno Poulsen
Brugervenlighed og
Content Marketing

Alexander Wedel Anderse
SEO og Google Ads

Bruno bruger sine mange års
erfaring med e-commerce til
at undervise dig i content
marketing. Content marketing
bruges på tværs af platforme såsom hjemmeside,
e-mail og sociale medier.

Alexander underviser dig
i SEO og bruger sin egen
erfaring til at lære dig, præcis
hvordan du optimerer en hjemmeside til at ligge højt i Google.

Skanderborg

Skanderborg

Christina Klitsgaard
E-mailmarkedsføring.

Nicolai Teglskov
Google Analytics & SEO

Christina har siden 2008
beskæftiget sig med rådgivning i e-mailmarkedsføring.
Hun er optaget af at afdække,
hvordan vi skal formulere os i e-mails
for at påvirke mennesker til handling. Christina er en
spændende underviser og jordnær formidler.

Nicolai har siden 2013
drevet egne og andres
webshops in-den for flere
brancher. Nicolai formidler i
et sprog, alle forstår og har
hænderne helt inde i maskinrummet inden for SEO
og Google Analytics.

Karriererådgivning og 100 % praktikgaranti
Kræver dit jobcenter, at du skal i virksomhedspraktik efter kurset,
eller kunne du godt tænke dig at komme i praktik?
✔

Et vigtigt skridt på din vej til job
På første kursusdag modtager du en invitation med tilbud om gratis karriererådgivning og
virksomhedspraktik inden for digital markedsføring.

✔

Bigum&Co’s karriererådgivning
Få feedback på dit CV og få hjælp til en strategi, som bringer dig tættere på jobåbninger.

✔

Få 4 ugers praktisk erfaring
En praktik giver dig mulighed for at afprøve og styrke de nye kompetencer, du har fået på
kurset. Du får lært en virksomhed eller branche at kende, og får opgraderet dit CV.

✔

Faglig support
I praktikperioden støtter Bigum&Co dig med online kurser, hjælpevideoer, rapportskabeloner og WorkAway (sparring) hos Bigum&Co, så du er rustet til praktikken.

✔

Vi hjælper dig helt i mål
Bigum&Co sikrer, at du kommer til samtale i en virksomhed i dit nærområde, at du og
virksomheden er klædt på til praktikken, og at virksomheden søger dit jobcenter om
godkendelse.

Har du spørgsmål til Bigum&Co’s karriererådgivning og virksomhedspraktik?
Kontakt vores praktikteam på 71 99 43 38 eller send en mail på praktik@bigum.co

Vibeke og Nicky
fra praktikteamet
bruger personlige
samtaler til at skabe
et match mellem
praktikant og
virksomhed.

BONUS: Ubegrænset adgang til online videokurser
fra en stribe dygtige fagfolk.

BONUS: Det får du også
WorkAway
Vi inviterer dig til WorkAway, hvor du kan sparre
med kursister og undervisere.

Adgang til en række online kurser
Du får adgang til onlinekurserne Wordpress,
Woo Commerce, kropssprog til Jobsamtalen m.fl.

Networking
Under forløbet bliver du og dine medkursister inviteret til networking i hyggelige rammer i Bigum&Co.

Evig adgang
Du får evig adgang til al undervisningsmateriale.

FRA A TIL SUCCES

Cecilie i gang
med online
undervisning.

Annoncering på Facebook

TRINE DAN SØRENSEN

Schlütter
Thomas Bigum og Cecilie

Du får to bøger
Du får vores to
bøger ”Digital
Markedsføring
Workbook” og
”Annoncering på
Facebook”, når
du går på kurset.
Begge bøger er
skrevet af vores
undervisere.

Annoncering på

Facebook
ES
FRA A TIL SUCC
Thomas Bigum
Cecilie Schlütter

10/10/2016 - 18/11/2016

Kursusbevisfra Bigum&Co
Efter gennemført kursus får
du et kursusbevis.

“Det bedste ved kurset var
det praksisnære fokus, og at
jeg lærte, at online markedsføring kræver et andet
mindset end traditionel
markedsføring”
- Kristina Egholm Larsen

“Jeg har fået rigtig meget ny
og brugbar viden og konkrete
do’s and don’ts, som jeg har
implementeret i virksomheden
undervejs. Jeg glæder mig til at
implementere endnu mere!”
- Stephan Schytt Thomsen

Praktisk info
Om kurset
Fagmodulet Digital Markedsføring er et
akademifag på 10 ECTS point og er fra
akademiuddannelsen i International handel og
markedsføring.
Fagmodulet afsluttes med en eksamen.
Kurset udbydes i samarbejde mellem
Bigum&Co og Cphbusiness.
Kurset i Digital Markedsføring er en godkendt
6-ugers jobrettet uddannelse.

Vi besvarer spørgsmål og hjælper med tilmeldinger.

Undervisning og mødetid
Der er undervisning 2-3 dage om ugen i
6 uger. Derudover er der selvstudie.

Lokaler og faciliteter
Du bliver undervist i store, luftige lokaler
og vi byder på kaffe og et stort udvalg af te.

Undervisningen starter kl. 9.00 og slutter
kl. 14.30.

Har du ikke en computer?
Du kan låne en af os under hele forløbet.

København
Adresse
Bigum&Co
Rued Langgaards Vej 8
2300 København S.

Skanderborg
Adresse
Kielberghus
Krøyer Kielbergs Vej 3
8660 Skanderborg

Offentlig transport
Få minutters gang fra DR Byen Metro og Islands
Brygge Metro samt buslinie 5C og 33.

Offentlig transport
Bigum&Co ligger placeret 100 meter fra
Skanderborg Station.

Parkering
Der er gratis parkering ca. 7 minutters gang fra
Bigum&Co.

Parkering
Der er gratis parkering i nærområdet.

Ikke bare et kursus
✔ Digital Markedsføring
Lær digital markedsføring på 6 uger og
få præcis de kompetencer erhvervslivet
efterspørger.
✔ Formidling i særklasse
Du bliver undervist af specialister fra
branchen, som samtidig er super
skarpe formidlere.
✔ Karriererådgivning og praktik
Du får tilbud om karriererådgivning og
virksomhedspraktik inden for digital
markedsføring.
✔ Faglig support
Du bliver støttet hele vejen med adgang
til online kurser, hjælpevideoer, rapportskabeloner og invitation til WorkAway
(sparring med undervisere).
✔ Bøger
Du får eksemplarer af de to bøger
”Digital Markedsføring Workbook”
og ”Annoncering på Facebook - Fra A
til Succes”. Bøgerne er skrevet af
Bigum&Co’s egne specialister.
✔ Tilmelding
Du tilmelder dig nemt – vi hjælper dig
med det praktiske. Se næste holdstart
på www.bigum.co.

Tilmelding gennem a-kasse eller jobcenter
Her er alle de informationer, din a-kasse eller dit jobcenter har brug for

Landsdækkende positivliste
Digital Markedsføring er godkendt på
den landsdækkende positivliste.
Find kursusnummer på:
www.bigum.co/positivliste
Regionale positivliste
Digital Markedsføring er godkendt på
alle regionale positivlister.
Find kursusnummer på:
www.bigum.co/positivliste
6-ugers jobrettet uddannelse
Kurset Digital Markedsføring er godkendt som
en 6-ugers jobrettet uddannelse.
10 ECTS point
Fagmodulet Digital Markedsføring er et akademifag på 10 ECTS point og en del af akademiuddannelsen i International handel og markedsføring.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem
Bigum&Co og Cphbusiness.
Pris for kurset
Find prisen på: www.bigum.co/positivliste

KØBENHAVN: Købsaftale sendes til:
Cphbusiness
Mail: ledig@cphbusiness.dk
CVR: 31678021
Skolekode: 280557
P-nummer: 1019598469
EAN: 5798 000 56 0550
Adresse:
Cphbusiness
Nansensgade 19
1366 København K
Telefon: 36 15 45 07
SKANDERBORG: Købsaftale sendes til:
Erhvervsakademi Dania
Mail: anha@eadania.dk
CVR: 31565162
Skolekode:. 730414
P-nummer: 1017242993
EAN: 5798000560277
Adresse:
Erhvervsakademi Dania
Bredhøjvej 18
8600 Silkeborg
Att.: Anne Møller Hansen
Telefon: 72 29 10 00

Danmarks førende videnshus
inden for digital markedsføring
Ring nu og hør hvornår næste kursus starter
på telefon 71 99 71 71 eller reserver din plads
i dag på www.bigum.co/online-marketing

Udbudt af Erhvervsakademi Dania og
Cphbusiness i samarbejde med Bigum&Co
Kurset giver dig fagmodulet Digital Markedsføring på
10 ECTS point. Ring på 71 99 71 71 for mere information.

