
KURSUSCENTERNORD.DK

Aalborg Handelsskole

Iværksætterkursus

YDERLIGERE INFORMATION:

Kurset afholdes på EUC Nord, 9800 Hjørring. 

Kurset tilbydes i samarbejde med Hjørring ErhvervsCenter, EUC Nord og Aalborg Handelskole

Yderligere information hos:

Morten Aagaard

Tlf. 7224 6611

Mail: moa@eucnord.dk

Iværksætterkurset er for dig, der har egen virksomhed eller overvejer at etablere egen 
virksomhed. Få inspiration til markedsføring og udvikling af din virksomhed. 
Opstart efterår 2021



KURSUSCENTERNORD.DK

Kursuscenter Nord 

EUC Nord

M.P. Koefoeds Vej 10

9800 Hjørring

Tlf. 7224 6000

info@eucnord.dk eucnord.dk

Kursuscenter Nord er en del af EUC Nord, og vi tilbyder efteruddannelse. Vi ser os selv som 
en strategisk ressource for erhvervslivet, som sikrer et bredt og relevant efteruddannelsesudbud i Vendsyssel.

FACEBOOK.COM/KOMPETENCER

YDERLIGERE INFORMATION OG TILMELDING:

Kurset afholdes en gang om ugen over 11 uger. Opstart efterår 2021.

Endelig dato kan ses på Kursuscenter Nords hjemmeside.

Kurset afholdes på Kursuscenter Nord hos EUC Nord, 9800 Hjørring.

Pris pr. kursist er kr. 1.755,- for hele forløbet på 11 aftener med mulighed for tilkøb af forplejning (sandwich + kaffe/te)

Tilmelding hos Helle Dejligbjerg på tlf. 7224 6351 eller mail: hd@eucnord.dk.

Yderligere information hos Morten Aagaard på tlf 7224 6611 eller mail: moa@eucnord.dk

NY INSPIRATION
Dette kursus er et tilbud til dig, der påtænker at opstarte 
virksomhed eller allerede har egen virksomhed, men gerne 
vil lære endnu mere. Kom og få inspiration til markedsføring 
og udvikling af din virksomhed. Væsentligste områder, som 
en leder af en mindre virksomhed skal kunne beherske i dag-
ligdagen, berøres på kurset.

Alle oplægsholdere er praktikere med fingeren på pulsen og 
stor faglig indsigt – typisk med det pågældende emne som 
deres ansvarsområde. Derfor har de en opdateret viden, der 
betyder, at undervisningen altid er aktuel og praktisk anven-
delig.

1. AFTEN - INTRO
Præsentation af dig selv og dine tanker/ideer. Kursets ind-
hold fastlægges i fællesskab. Fremlægning af egne ideer 
med efterfølgende respons. Der opfordres til at stille krav til 
kurset. Det handler om at sætte mål.  

2. AFTEN - SALGSPLANLÆGNING
Der fokuseres på din nuværende kundeplatform samt stra-
tegier og aktiviteter til iværksætning af din fremtidige kun-
deplatform. 
Få værktøjer til at strukturere salgsindsatsen i din virksom-
hed.

3. AFTEN - MARKEDSFØRING
Udbredelse af dit produkts egenskaber og kvaliteter med fo-
kus på markedsføring og målgruppe. Skab din egen profil 
på markedet.

4. AFTEN - BLIV FUNDET PÅ NETTET
Råd og vejledning til at blive set på internettet samt til op-
bygning af hjemmeside. 

5. AFTEN - KOM I MEDIERNE
Vejledning vedrørende skriftlig dialog med pressen/medier 
samt fordele ved presseomtale.  

6. AFTEN - DET PERSONLIGE SALG
Vejledning vedrørende positiv dialog med kunderne. 
Udarbjdelse af konkrete salgsteknikker til kommende salg-
smøder. 

7. AFTEN - TIDSPLANLÆGNING
Få inspirationen til konkrete metoder til tidsstyring og- plan-
lægning.

8. AFTEN - STRATEGI OG STYRING
Kendskab til strategier der skaber succes for din virksomhed 
med fokus på virksomhedens ressourcer og markedsandele. 
Fra strategi til handling. 

9. AFTEN - REVISION
Regnskab, driftsøkonomi og budget: Principper for perio-
deregnskab, nøgletal, drifts- og likviditetsbudgetter gen-
nemgåes.

10. AFTEN - RÅDGIVERAFTEN
Mød eksperterne på tomandshånd. Få svar på dine spørg-
smål og bliv inspireret til at arbejde videre med din virksom-
hed på alle planer.

11. AFTEN - OPSAMLING OG AFSLUTNING
Kursusleder og medkursister giver dig feedback og gode råd 
om dine fremtidige muligheder. De gode råd og den nye 
inspiration samles.
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