
E-COM CLUB

ET NETVÆRK TIL HVERDAGS FORANDRINGER

4 gange årligt mødes e-com ansvarlige fra

livsstilsbrancen for at få professionel sparring,

personlig udvikling og et stærkt fagligt netværk

Første netværksmøde

Juni 26 • onsdag • 7:30-11:00

Hos DK Company, Ikast

Netværket vil berøre temaer som segmentering og

målgrupper, kampagne styring, anvendelse af data,

modeller for e-handel b2b & b2c, globale online

markedspladser, returns, projektledelse, systemer og

teknologisk værkstøjskasse.



Program:

07.30-08.00: Networking og morgenkaffe

08.00-08.15: Velkommen og introduktion til netværket

08.15-09.15: Rundvisning og oplæg v. Majken Lübker, E-

commerce og Marketing Manager, Companys & Designers Market

09.15-09.30: Kaffepause + networking 

09.30-10.45: Kundesegmentering og målgrupper - emnet

diskuteres i grupper og opsamling i plenum

10.45-11.00: Afrunding - opsamling og agenda for næste gang

E-COM CLUB - KUNDEN

PROGRAMMET FOR FØRSTE MØDE

Første møde afvikles hos DK Company hvor vi høre om

deres rejse fra fysiske butikker til online univers og

hvordan man navigerer som et multibrand concept



E-COM CLUB

Netværket startes op her 2019
som et forsøg på at styrke e-
handel  i  midt jy l land.  
Første møde er  grat is  og de
resterende møder koster  total
3.000kr  eks.  moms.
 
Ved afs lutning af det første år
evalueres netværkets format,
indhold,  deltager ,  temaer og pr is .

inspiration
aktualitet
output
referencer

Medlemmerne af netværket skal være

ambitiøse, nysgerrige og villige til at

dele sejre og nederlag i et netværk der

bygger på tillid.

 

Netværksmøder i 2019

26. juni hos DK company IKAST

11. september hos KABOOKI, Herning

20. november hos Nordisk, Silkeborg

5. februar afventer lokation

 

Morgenkaffe 7:30

Netværksmøde 8:00-11:00



E-COM CLUB
MEDLEMMER
 

MAKE Nordic

Oyoy Living Design ApS

Innovation Living (Innovation Randers)

I Say A/S

LAURIE A/S

Kabooki A/S

Godske

NORDISK COMPANY A/S

SILKEBORG ULDSPINDERI ApS

Novotex A/S / Green Cotton Group Denmark

A/S

MUUBS A/S

Karup Design A/S

DK Company

I.C. Lauvring



HVORFOR
NETVÆRKE
Spring over hvor gærdet er lavest

En af udfordringerne i livsstilsbranchen er at kortene ofte

holdes tæt til kroppen, og at der derfor ikke sker ligeså

meget erfaringsudveksling og netværksskabelse, som der

er mulighed og behov for. Men når konstant forandring er

et vilkår, får du både behov for ny viden, inspiration og

et stærkt netværk!

 

E-COM CLUB er et eksklusivt erhvervsnetværk, der

henvender sig til e-handels ansvarlige i livsstilsbranchen

(mode, design, accessories, sko, møbel, interiør, textil...).

 

Medlemmerne mødes fire gange om året ude ved

medlemsvirksomhederne. På møderne bliver der skabt

værdi for medlemmerne via netværksdannelse og fokus

på tematikker som eksempelvis drop shipment,

markedspladser, CMS, return og logistik,

kampagnestyring, værktøjer til optimering af hverdagen,

organisations opbyning og flow i teamet, segmentring og

skarpere kunde håndtering, loyalitetsprogrammer, kanal

strategi og meget mere.

Vil du gerne være medlem, har du et tema vi skal tage

op eller vil du være vært for et netværksmøde høre vi

gerne fra dig.

 

Mvh.

Dansk Mode & Textil v. Jakob Simmelkjær

Lifestyle & Design Cluster v. Heidi Svane


