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DU VED, AT DU HAR  

BRUG FOR HJÆLP… 

 
Vi laver det, du ikke kan eller ikke 

burde gøre, så du kan bruge din tid på 

det, du brænder for og som er motoren 

i din virksomhed. 
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Du ved, at du har brug for hjælp til en eller flere opgaver i din online 

business. 

Det kan være helt nye tiltag eller ting, der skal revideres eller ændres 

helt. 

Det kan være afgrænsede opgaver. Det kan være adhoc opgaver. Lige 

meget hvad det drejer sig om, er det ting, der vil hjælpe dig med at få 

succes i din virksomhed. 

 

Men hvor skal du begynde?? 

 

Den gode nyhed er, at du allerede er begyndt! 

 

Du har downloadet denne guide og med den i hånden kan du 

identificere områder i din virksomhed. Hvor vi kan hjælpe dig. 
 

Og det er præcis det, vi er bedst til. 

Vi hjælper folk som dig med at gøre det, DU er bedst til. 
 

Det eneste, du behøver nu, er at kontakte Lene, så er vi i gang! 

 

 

 

 

Send E-mail til Lene 
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DESIGN 

1. WordPress hjemmesider 

2. Branding og re-branding 

3. Udarbejde Canva skabeloner og billeder til alle formål i din virksomhed 

4. Diagrammer og flowdiagrammer 

5. Dokumentskabeloner i officepakken og Google suiten 

6. Oprettelse og organisering af dokumentskabelon 

7. Oprettelse og formatering af e-bog 

8. Oprettelse og opsætning af e-mail-signatur 

9. Oprettelse af diverse tilmeldingsformularer 

10. Foto- og billedredigeringer 

11. PowerPoint-præsentationer 

12. SlideShare-præsentationer 

13. Billeder til opdateringer på sociale medier, bannere, citater, blogbilleder 

14. Udvælge af billeder (gratis og betalte) 

15. Oprettelse af brandbog med oversigt over farver, skrifttyper, billeder osv. 

16. Spørgeskema skabeloner 
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CONTENT MARKETING 

17. Tilføjelse af tags og billeder til blogindlæg 

18. Blogstrategi og implementering 

19. Udarbejdelse og implementering af Content kalender 

20. Content marketing 

21. Content skrivning – research og udarbejdelse af blogs, artikler og nyhedsbreve 

22. Styring af blogkommentarer 

23. Genanvendelse af content 

24. Voiceover til præsentationer 

 

E-MAIL-MARKETING 

25. Udarbejdelse af e-mails og planlægning udsendelse mhp. promovering af f.eks. blogartikler 

26. Udarbejdelse af e-mail-nyhedsbreve 

27. Redigering af opfølgende e-mails og auto-svar 

28. E-mail-sekvenser (f.eks. velkomstsekvens efter tilmelding) 

29. E-mail-skabeloner og automatisering 

30. Mailchimp automatisering 

31. Convertkit automatiseringer 

32. Diverse skabeloner i dit e-mail program 

33. Oprydning på e-maillister – Tilføjelse, segmentering og fjernelse af abonnenter fra lister 

34. Strategi, implementering og rapportering  

35. Håndtering af inaktive abonnenter 

 

LEAD GENERATION (GENERERING AF POTENTIELLE KUNDER) 

36. Konverteringspixels og remarketing/retargeting 

37. Oprettelse af tilmeldingsformularer og call to action materiale 

38. Design af landings-/salgs-/tilmeldingssider 

39. Landingssidesekvensstrategi, oprettelse, rapportering og anbefalinger 

40. Sporing af potentielle kunder og markedsføring 

41. Salgstragt: Oprettelse, strategi og styring 

42. Webinar strategier, planlægning og udarbejdelse af materiale 

 
ONLINE KURSER 

43. Vejledning og sparring i udarbejdelse af online kurser og digitale produkter 

44. Kursusvalideringsundersøgelse og research 

45. Online kursus skabelse og implementering 

46. Online lanceringsstrategi, implementering og rapportering 
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47. Redigering af råvideoer 

48. Udarbejdelse af supplerende materiale 

49. Opsætning af kurset på Thinkific 

50. Opsætning af Thinkific kursusplatformen med eller uden kursus 

 
SEO (SØGEMASKINE OPTIMERING) 

51. Kontrol af backlinks og døde links  

52. Google Analytics-rapportering 

53. SEO strategi og implementering 

 

SOCIALE MEDIER 

54. Oprettelse af virksomhedsside på Facebook og Instagram 

55. Færdiggørelse af virksomhedssider… 

56. Besvare forespørgsler og meddelelser på virksomhedssider (Facebook, Instagram, YouTube og 

Pinterest) og fra profiler 

57. Oprettelse af billeder til opdateringer på Facebook, Instagram og Pinterest 

58. Oprettelse af opdateringskalendere 

59. Planlægning og opdateringer 

60. Annoncekampagner på Facebook/Instagram 

61. Deling af indhold i overensstemmelse med brand og strategi 

62. Opdatering af profiler på sociale medier: Bannere, grupper, tekster, call-to-action osv. 

 
STRATEGI 

63. Konkurrentanalyse på sociale medier 

64. Kunde-avatar / ideelle kunde research og oprettelse  

65. Marketingstrategi og implementering 

66. Spørgeundersøgelser. Opsætning, distribution og rapportering med anbefalinger og resume 

 

VIDEO REDIGERING 

67. Tilføjelse af intro og outro til videoer 

68. Opret og administrer YouTube-konto (inklusive spillelister og kanaler) 

69. Redigering af lyd- og videofiler 

70. Sammenklipning af flere videoer 

71. Optimering af videoer 

72. Fjernelse af baggrundsstøj fra lyd og video 

73. Undertekster 
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74. Miniaturebillede til video 

75. Video animation 

76. YouTube-marketingstrategi 

 

HJEMMESIDE 

77. Opdatering og redigering af WordPress hjemmeside 

78. Design og udarbejdelse hjemmesider i WordPress 

79. Opsætning af Woocommerse og vedligeholdelse 

80. Plugins og automatisering 

81. Webmaster opgaver 

 
 
ONLINE BUSINESS MANAGER 

82. Projektledelse 

83. Social medie strategi og implementering 

84. System- og automatiseringsevaluering 

85. Korrekturlæsning 

86. Automatiseringsstrategi og implementering 

87. Dropbox / Google Drev-organisering 

88. Håndtering af hjemmesideopdateringer 

89. PDF-konvertering: Opdeling og sammenlægning 

90. Oprettelse og styring af regneark 

91. Vejledninger 

92. Uddannelse af personale inden for opgaverne i online business 
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Vi laver det, du ikke kan eller ikke burde gøre, så du kan bruge din 

tid på det, du brænder for og som er motoren i din virksomhed. 

 

Listen er ment som et idekatalog til dig. På vores hjemmeside kan du se de 

forskellige pakkeløsninger, coaching muligheder og klippekort til adhoc opgaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sammensætter også meget gerne en samlet pakke til dig, så der ikke kommer 

nogen overraskelser i hverken tidsforbrug, pris eller leveringstidspunkt. 

 

 

 

 

Lene Flindt, Online akademiet 

 

Pakkeløsninger Klippekort 

Coaching Månedligt budget 
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