
VI VIL GØRE 
DET NEMMERE 
for dig, der 
underviser!
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DIGITAL
MARKEDSFØRING

KUNDESERVICE

COSTOMER
JOURNEY

E-PROCUREMENT

DATAANALYSE

MARKEDSPLADSER

OMNICHANNEL

LOGISTIK

Ved dine elever, at over 
halvdelen af kunderejsen 
foregår online før kunden står i 
butikken? 

Kan man levere professionel 
kundeservice via en 
chatfunktion? 

Hvordan øger man 
konverteringsgraden i en 
webshop? 

Hvilke data kan man opsamle på 
kunder, der besøger den fysiske 
butik?

Uanset om du arbejder med 
detail, handel eller noget helt 
tredje, så kommer du ikke 
udenom, at den digitale udvik-
ling påvirker de krav, der stilles 
til dine elever. Det ved du som 
underviser allerede, ligesom du 
sikkert også er optaget af den 
digitale udvikling. Men vi ved 
også, at du har travlt! 

Vi vil derfor gerne hjælpe dig. Vi 
indsamler viden, udvikler under-
visningsmateriale og gør alt 
hvad vi kan for at gøre det nemt 
for dig at blive en bedre undervi-
ser i digital handel.

Kom med! 

Få ny viden om digital handel 

Er dine elever klar  
til en digital fremtid?

digitalhandel.dk



UNDERVISNINGS-
MATERIALE
Undervisningsforløb som du kan downloade og 
bruge til din egen undervisning

3 DIGITALE
TIMER
3-timers arrangement 
med oplæg fra 
digitale eksperter ude 
på din skole

CASE 
VIDEOER

Videoer til din undervisning 
med eksempler fra digitale 

handelsvirksomheder

AHEAD
Årets faglige konference 
for undervisere

CASE 
COMPETITION

National case competition 
for EUX-elever for alle 
landets erhvervsskoler

FORLØB TIL
FOLKESKOLEN
Lad folkeskoleelever bygge 
deres egen webshop

WEBINARER
Live streaming på 
30 minutter med 
en digital ekspert

STUDIETURE
Tag med på inspirationstur til udlandet og 
se det nyeste inden for digital handel! 

WORKSHOPS
En dag med oplæg fra 
eksperter og work-
shops om under-
visningsmateriale

Hos os 
får du bl.a.

digitalhandel.dk



Jeanette Damgaard Laursen 
IBC 

 ” Webinaret gav helt klart eleverne noget 

viden og nogle begreber, som ikke står i 

bogen. Det er noget de kan bruge i deres 

kommende eksamensprojekt, hvor de skal 

udarbejde en kommunikationsplan for en 

virksomhed. Jeg vil helt klart gøre brug af et 

lignende webinar en anden gang”. 
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Bente Thomsen
BC SYD

 ” Den fælles studietur vi var på til New 

York var bare så god! Og vi tror at sådanne 

studieture kan være en væsentlig del af 

undervisernes kompetenceudvikling fordi 

det, de lærer, går de direkte ud og bruger i 

undervisningen – med cases, teknologier og 

trends som de selv har hørt om”. 

digitalhandel.dk



 Vi har forskellige tilbud til dig 
som underviser. Men her er 3 
bud på, hvor du kan starte: 

1. Tilmeld dig vores nyhedsbrev 
og få info om events, nye under-
visningsmaterialer og trends. 

2. Tag et kig på vores under-
visningsforløb - de ligger frit 
tilgængeligt og du kan tilpasse 
dem som du vil til din egen 
undervisning.

3. Deltag i vores næste webinar 
– og tag gerne dine elever med. 

Læs mere på digitalhandel.dk

Hvad er Videncenter  
for Digital Handel? 

Videncenter for Digital Handel 
er et nationalt videncenter - og 
vi er derfor en ressource som 
alle landets erhvervsskoler kan 
trække på. Vi arbejder for, at du 
kan holde dig opdateret på det 
mest relevante inden for digital 
handel, så vi sammen kan skabe 
erhvervsuddannelser, der møder 
erhvervslivets behov.

3 måder  
at komme i gang på 

Har du spørgsmål, kommentarer 
eller vil du gerne vide, hvordan vi 
kan samarbejde med din skole, 
så kontakt os. 

Lars Henrik Larsen

Chef for Videncenter for Digital Handel

Tlf. 4171 5700 

E-mail lahl@digitalhandel.dk

www.digitalhandel.dk 

Scan QR-koden og  
tilmeld dig nyhedsbrevet

Tag fat i os 

digitalhandel.dk
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