
Lidt over 100 iværksættere har i løbet af 2013 
været igennem iværksætterrådgivningen hos 
Erhvervshus Nord. Et af de helt centrale spørgsmål 
for iværksættere er, hvordan man får lavet det første 
salg.
På dette gå-hjem-møde vil du få indsigt i, hvordan 
du laver det første salg og online markedsføring. 

Hvem er din målgruppe, hvordan tager du den 
første kontakt, og hvordan kan du bruge online 
markedsføring? Endelig vil Restaurant Snerlen 
fortælle om, hvordan de gør bruge af sociale og 
digitale medier til at nå deres kunder. 

LÆS PROGRAMMET PÅ NÆSTE SIDE...

I uge 47 er det Vækst- og Iværksætteruge i hele Danmark. I den forbindelse 
inviterer Erhvervshus Nord iværksættere og vækstvirksomheder til gå-hjem-
møde med fokus på kunder og salg.  

SÅDAN NÅR DU DINE KUNDER

Tid og sted 
Tirsdag den 19. november klokken 16.00 - 17.30 Kattegat Siloen, konferencelokale 1, 9900 Frederikshavn. Mødet er 

gratis og åbent for alle. Der vil blive serveret kaffe og kage.  

Tilmeld dig her 
Seneste tilmelding er den 15. november. Tilmeld dig her : https://erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/12/  
 

GÅ HJEM MØDE - 19.11.13 INVITATION



Kontakt: 
Telefon: 98 45 80 00
Mail: info@erhvervshusnord.dk 

Adresse:
Erhvervshus Nord i Kattegat Siloen 
Silovej 8, 1.sal
9900 Frederikshavn

16.00 - 16.15
Velkommen og indlæg om iværksætterrådgivningen v/ Lars 
Hedegaard, Erhvervshus Nord.  
Præsentation af den gratis iværksætterrådgivning i Erhvervshus 
Nord, der er med til at konkretisere din forretningsidé og klæde 
dig på til at arbejde videre med dit koncept og søge finansiering i 
banken. 

16.15 - 16.50
Indlæg v/ Morten Friis Frederiksen, adm. direktør i DIRECTORS og 
associate professor hos UCN.
Hvem er dine nuværende kunder og hvem i virksomheden køber 
dine produkter? Hvordan finder du nye kunder - og får dem til at 
købe mere? Kend din målgruppe og få metoder til at øge dit salg.

16.50 - 17.15
Indlæg v/ Per Allerup, direktør i Opfart. 
Hvad er online markedsføring, og hvordan får man mest mulig 
synlighed på et lille budget? Hvilke markedsføringskanaler skal du 
overveje, og hvordan arbejder du med dem. Præsentation af cases 
og gode idéer, som du kan tage med hjem og bruge i din egen 
virksomhed. 
 

17.15 - 17.30
Indlæg ved Karin Lykke Nielsen, kommunikationsansvarlig hos 
Restaurant Snerlen. 
Hvad gør Snerlen for at nå ud til deres kunder med fokus på 
praktiske tips. Karin vil komme ind på brugen af sociale medier, 
email marketing og content marketing.
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