
Succes Online Summit - Årets digitale konference 

 

 
 

Den digitale udvikling er eksponentiel og der kommer hele tiden nye muligheder til, derfor 

inviterer Google og partnerne bag Succes Online nu til det første Succes Online Summit i 

Århus onsdag d. 25. november. 

 

Som deltager på Succes Online Summit får du et unikt indblik i de nyeste online tendenser, 

som er relevante for virksomheder, der ønsker at fremtidssikre deres digitale 

forretningsstrategi. 

 

Succes Online Summit inviterer 2.000 små og mellemstore virksomheder indenfor i 

Musikhuset til en dag fyldt med inspiration fra nogle af de største danske og internationale 

talere indenfor den digitale verden. 

 

Break-out sessions med fokus på fremtidig udvikling og nye tendenser 

Ved tilmelding kan du skræddersy dit eget event. Det vil sige, at du selv vælger, hvilke 

emner du gerne vil høre om. Temaerne, som du kan følge til Succes Online Summit, er: 

- Sociale medier for virksomheder - Et kig i krystalkuglen 

- Videomarkedsføring - Gør video til kongen af dit indhold 

- Omnichannel & Performance Marketing 

- E-mailmarketing lever som aldrig før 

- Big data for små virksomheder  

- Mobiloptimering & UX - Fremtiden er mobil 

 

Alle virksomheder har brug for succes online 

Succes online er succes for hele din virksomhed. Kunderne er klar på nettet og e-handlen 

slår rekorder år for år. Det giver konstant nye digitale forretningsmuligheder og udfordrer den 

måde, du driver virksomhed på. Landets store virksomheder har for længst kastet sig over 

mulighederne. Men hvad med din virksomhed? Sandsynligheden for at misse det næste 

digitale tog er stor. Det er nu du skal stige på. 

 

I alliance med med landets førende digitale eksperter og partnere, inviterer Google og 

Erhvervshus Nord til Succes Online. 

 

Dette er din invitation til at deltage gratis på Succes Online Summit i Århus onsdag d. 2. 

november. 

 

Gratis: Tilmeld dig nu (LINK) 

Dato: Onsdag d. 25. november kl. 8:30-13:00 

Adresse: Musikhuset, Thomas Jensens Alle 2, 8000 Aarhus C 

https://dinvirksomhedonline.dk/so-summit/?utm_source=frederikshavn&utm_medium=kommune&utm_campaign=so-summit

