
Lifestyle & Design Cluster tilbyder et skræddersyet forløb med fokus på virksomheders online kompetencer f.eks. kommunikation og salg.

Den sociale distancering som følge af COVID-19 har ikke kun haft betydning for vores måde at være på i det offentlige rum, men i særdeleshed også 
i vores ageren på arbejdspladsen. Fysiske møder er for eksempel ikke længere normen, og det giver virksomheder nye daglige faglige udfordringer. 
Som virksomhedsejer er man nødsaget til at nytænke mødet med alt fra medarbejdere til leverandører, kunder, samarbejdspartnere etc. 

Hvordan sælger og samarbejder man online?

Lifestyle & Design Clusters ”Coronaforløb” har til formål at løse netop denne udfordring. Det er projektets sigte at styrke virksomheders kompetencer 
indenfor online salg og kommunikation gennem et sammensat forløb af webinarer, netværksmøder/workshops og 1-1 sparring. Denne vekselvirk-
ning skal sikre, at de deltagende virksomheder går fra projektet med en ny forståelse af, hvordan man kommunikere, samarbejder, sælger og mødes 
online.

GRATIS ONLINE FORLØB FOR LIVSSTILSVIRKSOMHEDER

Fremtidens forretningsudvikling og organisationsudvikling
• Digital ledelse - fra fysisk til online
• Hjemmearbejde – kultur

Online mødested gentænkes
• Hvordan møder vi kunder, samarbejdspartnere, leverandører o.l. digitalt? 
• Virtuelt showroom - online showroom
• Leverandørsamarbejde

Den nye kunderejse grundet Corona 
• Hvor kan vi arbejde med digitale værktøjer
• Hvor giver teknologi mere værdi for kunden nu vi ikke kan mødes fysisk
• Begrænset i mødestedet med de traditionelle kunder

Hvordan kommer jeg i gang med eller udvikler det?
• E-eksport
• Digital handel
• Markedspladser

For at kunne imødekomme diversiteten i online møder, vil forløbet vægte følgende tematikker: 

Tidsramme: 6-8 måneder med start januar 2021

Antal timer per medarbejder: 75 timer

For mange virksomheder er det at arbejde med online kommunikation en helt 
ny verden. Trods et øget fokus på E-handel og online salgskanaler er der stadig 
behov for at udforske online mulighederne og dermed øge kompetencerne hos 
små og mellemstore danske virksomheder.
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