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Microsoft Office – 365 
På kurser inden for Microsoft Office får deltagerne kendskab til de mest basale programmer, som man 

anvender inden for kontorarbejde. Vi sammensætter agendaer, der matcher deltagernes niveau, så alle 

deltagere får det optimale ud af undervisningen. Deltagerne får hands-on erfaring med de værktøjer, de 

bliver præsenteret for, så de hurtigt kan tage de nye kompetencer i brug i det daglige arbejde på kontoret. 

Vi sammensætter kurser inden for: 

• Microsoft Office 365 

• Excel 

• Microsoft Project 

• Outlook 

• PowerPoint 

• Word 

• Visio 

• Access 

• VBA-programmering  

Adobe  
På vores kurser inden for Adobe lærer deltagerne at bruge programmernes basale teknikker inden for 

billedredigering, videoredigering, animationer, vektor-grafik, 3D-effekter og meget mere. Vi sammensætter 

kurserne, så deltagerne får hands-on erfaring med de værktøjer, der bliver gennemgået af underviseren. 

Alle kurser udbydes på forskellige niveauer og skræddersyes efter kundens ønsker til agendaer samt 

deltagerne kompetencer. 

Vi sammensætter kurser inden for: 

• Photoshop 

• Illustrator  

• InDesign  

• Incopy 

• Acrobat  

• Dreamweaver 

Økonomi 
Vores kurser inden for økonomi klæder deltagerne på til at varetage en bred palette af opgaver inden for 

økonomistyring på et professionelt niveau. Kurserne er sammensat, så deltagerne både får den teoretiske 

forståelse samt hands-on erfaring med værktøjerne, funktioner og systemernes opbygning. Kurserne 

udbyder på alle niveauer, så de tilpasses deltagernes niveau og hverdagslige arbejdsopgaver. 

Vi sammensætter kurser inden for: 

• Bogføring & regnskabsforståelse 

• Grundlæggende bogholderi 

• Debitor- og kreditorstyring  

• Moms og lønsumsafgift 
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• Lønbogholderi 

• Årsrapporter 

• Budgettering  

• Økonomistyring  

• Regnskabsforståelse & analyse 

Markedsføring 
På kurser inden for markedsføring dækker vi hele paletten af aktiviteter inden for digital marketing. Helt fra 

de nørdede strategi-, SEO- og HTML-kurser til praksisnære kurser i SoMe og annoncering. Kurserne er både 

for den erfarne marketingekspert og for dem, der er nye i faget. Kurserne er sammensat, så deltagerne 

både får den teoretiske forståelse samt hands-on erfaring med det faglige stof, der bliver gennemgået 

undervejs. 

Vi sammensætter kurser inden for: 

• Google Ads 

• WordPress  

• Facebook 

• LinkedIn 

• Instagram 

• YouTube  

• SEO 

• HTML 

• Content Marketing  

• Måling og rapportering  

• Marketingstrategier 

• Google Analytics 

• Email-markedsføring med MailChimp 

• Infografik 

• Markedsføringsjura – en introduktion 

• UX-design – grundlæggende niveau 

• Videoredigering 

• Digital kommunikation – god dialog på digitale medier 

 

Salg 
Vores salgskurser sikrer deltagerne den rette værktøjskasse, der optimerer udbyttet af deres indsat i et 

meget konkurrencepræget fag. Deltagerne lærer at arbejde med det bevidste salg – god planlægning, 

struktur i salgsprocessen, behovsafdækning, kundens købsmotiver og meget mere, der alt sammen giver 

overblik over det succesfulde salg.  

De fleste af vores kurser inden for salg består af alle eller udvalgte emner fra nedenstående liste. Kurser 

kan sammensættes efter jeres behov og deltagernes konkrete situation og kompetencer.  

• Den professionelle sælger 

• Egen motivation og holdninger 
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• Salgets systematik 

• Behovsafdækning 

• Kundens købe- og handlemotiver  

• Effektiv argumentationsteknik  

• Indvendingsbehandlinger 

• Salgets afslutning  

• Menneskelige relationer  

• Din personlige handlingsplan  

Forretningsudvikling 
Vores kurser inden for forretningsudvikling favner en bred vifte af fagemner – netop fordi man som 

selvstændig skal kunne jonglere med opgaver på tværs af administration, it, markedsføring, salg, økonomi 

osv.  

Vi sammensætter kurser inden for forretningsudvikling, så deltagerne bliver klædt godt på til at kunne 

håndtere de mange udfordringer, der løber ind i som selvstændige forretningsfolk. Deltagerne får mulighed 

for at arbejde med konkrete opgaver relateret til deres egen case samtidig med at de vil blive inspireret og 

motiveret igennem faglige oplæg fra underviseren.  

Vi sammensætter kurser inden for: 

• Start Up – kom i gang som selvstændig 

• Markedsfør din forretning (for ikke-marketingmedarbejdere)  

• Økonomi for ikke-økonomer 

• Optimér virksomhedens grafiske kommunikation  

• Præsentationsteknik – værktøjer til den overbevisende præsentation 

• Forhandlingsteknik 

• IT-sikkerhed – Grundlæggende 
 

Personlig udvikling 
Vores kurser inden for personlig udvikling fokuserer på at udvide deltagernes videnshorisont og 

handlemuligheder. Vi arbejder med bevidstgørelse af egne ressourcer, fleksibilitet, personlige 

målsætninger og ikke mindst indre motivation og drive.  

På kurserne arbejder vi typisk workshoporienteret, så deltagerne får mulighed for at arbejde med 

selvindsigt og får vejledning og coaching ud fra deres individuelle kontekst. 

Vi sammensætter kurser inden for: 

• Workshop: Næste skridt i karrieren 

• Workshop: Mindfulness i hverdagen 

• Workshop: Find dine styrker og kernekompetencer 

• Karriereworkshop  

• Få kontrol over nervøsiteten ved præsentationer 
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Projektstyring  
På vores kurser inden for projektstyring fokuserer vi på både projektstyringssystemer samt værktøjer og 

processer til succesfuld gennemførelse af projekter. Deltagerne bliver klædt godt på til at varetage 

projekter af enhver art med de nyeste metoder og værktøjer, der findes inden for faget.  

Vi sammensætter kurserne specifikt til vores kunder – så har I ønsker til konkrete 

projektstyringsværktøjer eller processer, udarbejder vi en agenda ud fra jeres behov og præferencer.  

Vi sammensætter bl.a. kurser inden for:  

• Scaled Agile Framework (Leading SAFe) 

• Microsoft Project  

• Microsoft Planner 

 


