
Hvordan er det lige med reglerne?  
 
Må du bare udsende nyhedsbreve? 
 
Hvordan gør du din webshop synlig? 

Hvad skal der til for at få succes?

Få svarene på E-handel Webshopmaster. 
Det er et praktisk anvendeligt akademifag 
i E-handel med 10 ECTS, hvor du lærer at 
arbejde med webshop, e-handel og digital 
markedsføring.
Det faglige indhold er målrettet de 
kompetencer erhvervslivet efterspørger.

E-handel vokser hastigt 
- og det bliver samtidig mere og mere komplekst. 

Dag 1 Introduktion. Hvad er e-handel? Hvor går udviklingen hen?

  Hvad er e-handel og hvilken retning bevæger e-handlen sig i natio- 
  nalt og internationalt (og lokalt). Der gives eksempler på store og   
 små succeser inden for e-handel: Hvad skal der til for at få succes?

 Introduktion til interne undervisningssystemer og tilbudte værktøjer

Dag 2 Webshoppens egenskaber og opstart af Webshop

 Hvordan ser den gode Webshop ud? Hvordan ser den dårlige Web-  
 shop ud? Lær hvordan e-commerce systemer grundlæggende er op  
 bygget, og lær de enkelte bestanddele at kende.

 Hvordan startes et nyt webshop-projekt på den rigtige måde? Vi kig- 
  ger på, hvilke faktorer du skal være opmærksom på under opstart af  
 et webshopprojekt. Du lærer at vurdere et Webshop projekt, og ”skil- 
  le fårene fra bukkene”.

 Dag 3 Introduktion til e-commerce systemer - Administration 1

 Vi starter med en teoretisk præsentation af Webshop systemer, gen- 
 nemgår Webshoppens anatomi, og går direkte til hands-on i systemet  
 WordPress/Woocommerce, som er den mest brugte webplatform i   
 verden. WordPress er et såkaldt ”Open Source” system, der er frit   
 tilgængeligt på nettet. Men det kræver ekspertviden at opsætte og   
 vedligeholde en effektiv webshop i systemet.

 Du introduceres også til et såkaldt ”Closed Source” system, så du kan  
 se de grundlæggende forskelle, og have mulighed for at skelne imel- 
 lem systemer.

 

 Webshopmaster
Undervisningsplan



Dag 4 Introduktion til e-commerce systemer - Administration 2

 Vi tager udgangspunkt i din nyoprettede webshop, og kigger på de   
 grundlæggende elementer. Du bliver præsenteret for side-bygger   
 værktøjet ”Elementor”, som skal hjælpe dig med at lave et indbyden- 
 de design på en let og overskuelig måde.

 Du bliver også introduceret til de grundlæggende indstillinger som   
 skal til, for at webshoppen kan fungere kommercielt. Vi arbejder med  
 webshopadministrationen, og kigger på produkter, produktgrupper,   
 betalings- og fragtløsninger.

 Som hjemmeopgave skal du lave design til grundlæggende sider, og  
 oprette dit første produkt og din første produktgruppe.

Dag 5 Google Værktøjer

 Google stiller en masse gratis værktøjer til rådighed, som kan bruges i  
 forbindelse med online markedsføring af virksomheder.

 Du stifter bekendtskab med de vigtigste og lærer at bruge dem effek- 
 tivt, så de kan være med til at styrke virksomhedens digitale fodaftryk.

 Som hjemmeopgave skal du bruge værktøjerne til at skabe en online  
 profil for din demo-shop, så du er klar til at mestre funktionerne i en  
 fremtidig ansættelse.

Dag 6 Tekster til nettet

 Lær at skrive de rigtige tekster, der fanger kundens opmærksomhed,  
 og fører til salg.
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Dag 7 Teknisk SEO

  Vi introducerer Google Søgemaskine optimering (SEO), og lærer hvor- 
 dan optimeringen bruges i forskellige systemer.

 Du lærer hvilke felter du skal bruge, hvilke regler du skal overholde,  
 og hvordan du prioriterer din indsats. Vi gennemgår forskellige on-  
 line værktøjer, som du kan bruge til at analysere både egne, men i   
 høj grad også konkurrenternes webshops. Og du får lov til selv at prø- 
 ve at bruge værktøjerne i virkelige scenarier.

Dag 8 Digital markedsføring - SEO tekster

 Sådan skriver du den søgemaskine optimerede tekst. Hvad er nøgle- 
 ord og hvordan virker Google ?

 Dag 9 Google Analytics - analyser og rapporter

 Analytics er det vigtigste værktøj for dig som WebshopMaster. Her kan  
 du se hvad dine nuværende og potentielle kunder foretager sig på din  
 Webshop; hvordan de bevæger sig på siderne; hvor og hvornår de   
 lander eller forlader din Webshop; hvilke kanaler der bidrager til akti- 
 viteten; og mange andre målepunkter.

 Resultaterne bruger vi til at lægge strategi for udviklingen af web-  
 shoppen i fremtiden.

 Dag 10 Google Analytics - fortsat

 Vi introducerer Google værktøjer som kan hjælpe dig med analysear- 
 bejdet. Du kommer til at stifte bekendtskab med Google Search      
 Console og Google MyBusiness, som effektivt indsamler data fra nu- 
  værende og potentielle kunder.



Dag 11 Digital markedsføring - e-mail marketing

 Vi kigger på hvordan e-mail markedsføring tilfører webshoppen nye  
 kunder, på en anden måde end blot udsendelse af nyhedsbreve.

 Vi tager udgangspunkt i det mest brugte E-mail system Mailchimp, og  
 berører forskellige Pop-up værktøjer til promovering af budskaber.

 E-mail markedsføring betragtes som én af de billigste former for      
 marketing, med en høj effektivitet, hvis det gøres rigtigt. 

Dag 12 Sociale medier

 Lær at bruge de sociale medier til mere end blot boosting af opslag.

  De sociale medier bruger vi både til at tiltrække nye kunder men   
 også til at fastholde kundeinteresse og skubbe potentielle kunder   
 mod et køb. Primært fokus vil være på Facebook og Instagram.

Dag 13 Facebook Marketing

 Facebook har en professionel marketing platform, kaldet Facebook   
 Business Manager, som gør dig i stand til at rette betalte annoncer   
 mod en meget veldefineret målgruppe.

 Du lærer at bruge Facebook til mere end blot Boosting af opslag, og  
 lærer at opsætte målgrupper og arbejde med annoncetyper og admi- 
 nistration / rapportering.
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Dag 14 Google Ads

  Introduktion til Google Ads. Vi ser på hvordan systemet er bygget op,  
 lærer hvordan vi laver søgeords analyser, og bruger resultaterne til   
 effektive annoncer.

 Du lærer hvordan du kan gennemskue Online Bureauernes rapporter,  
 og lærer at læse og forstå de mange begreber og analysedata.

Dag 15 Plugins

  Wordpress/Woocommerce systemet bygger på sammenhold og sam- 
 arbejde. Derfor udvikler tusindvis af folk rundt omkring i verden       
 Plugins, som er små værktøjer der hjælper dig i dit daglige arbejde,  
 og giver dig mulighed for at få mere succes med din webshop.

  Vi gennemgår de helt essentielle Plugins, og du lærer hvordan du   
 udvælger et Plugin, tester funktionaliteten og vedligeholder de mange  
 plugins som med tiden vil have installeret.

Dag 16 Tekster til nettet II

Dag 17 Jura og persondata

 Vi ser på handelsbetingelser, GDPR, købeloven, og anden jura omkring  
 online salg.

  



 Det er vigtigt at du som Webshop Master forstår reglerne, og kan op- 
  sætte de rigtige beskrivelser, så alle lover er overholdt, og du står   
 juridisk stærkt i forbindelse med eventuelle tvister.

 Vi slutter af med mental eksamensforberedelse, så du kan blive klædt  
 helt på til den mundtlige eksamen.

Dag 18  Eksamen
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