Marketing, salg, ledelse og IT
Webinarer, videoer, online kurser og e-learning

Digital marketing
- Gratis videoer
Erhvervsakademi Sydvest (EASV) og IBA Erhvervsakademi Kolding
samarbejder med GoLearn.
https://www.golearn.dk/marketing/gratis/

Salg og marketing m.v.
- Gratis webinarer
Erhvervsakademi Sydvest (EASV) og IBA Erhvervsakademi Kolding
står bag Smart Academy.
https://www.smartacademy.dk/gratis-webinarer

Word, Excel, IT og projektledelse
- Online undervisning
Du kan tage kurset hjemme – på din egen computer – med en dygtig
underviser på den anden side af skærmen.
https://www.bcsyd.dk/kurser/fjernundervisning-til-hjemsendtemedarbejdere/

MS Power BI, BR18, ledelse m.v.
- Gratis webinarer
Dækker også emner som ”Få et godt publikum”, ”Industriel 3Dprint”, ”Adobe Illustrator tips og tricks” og ”Boost your work”.
Selvom du ikke er medlem af IDA, kan du oprette en gratis profil.
https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/soeg?q=&types=Webinar

IT-kurser via din faglige organisation
- Gratis online kurser
https://onlinekurser.dk/ - for medlemmer af Business Danmark, CA,
Dansk Magisterforening, Finansforbundet, Forbundet Kultur og
Information, Kommunikation og Sprog, Lærernes A-kasse,
Magistrenes A-kasse og Min A-kasse.
https://fh.onlinekurser.dk/ - for alle forbund under FH –
Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Ledelse, trivsel og performance
- Gratis webinarer
Adapto er en Sønderborg-virksomhed, der tilbyder 1:1 sparring og
CRM-systemer til ledere – foruden gratis webinarer om ledelse.
”Sådan leder du effektivt fra distancen” – her finder du en video på
40 min. fra webinar afholdt den 20. marts 2020.
https://adapto.me/webinar/

Webshops og online tilstedeværelse
- Gratis webinarer
Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH) opdaterer løbende sin
oversigt over aktuelle online kurser; ex YouTube SEO, Webshop
opstart, Øg konverteringsraten med abandoned basket m.fl.
https://www.fdih.dk/events?type=Andre-events

E-learning og online kurser for alle
Her kan du søge på e-learning og online kurser fra flere forskellige
udbydere. Du betaler pr. modul, du tager.
https://www.finduddannelse.dk/soeg/e-learning

Lær digital marketing med Google
- Gratis e-learning
E-learning til begyndere og øvede brugere, med udgangspunkt i
Googles produktunivers. Der er moduler af 1-3 timers varighed og et
enkelt 40 timers modul om grundprincipperne inden for digital
marketing.
https://learndigital.withgoogle.com/succesonline/courses

