
Uddannelse: digital markedsføring i dagligvarebranchen 

E-handelsplatforme vinder frem, kunderne opruster og forbrugerne forventer digital dialog. I er 
nødt til at være med på den digitale bane – og med DLF’s nye uddannelse i digital markedsføring 
bliver I klædt godt på til at spille med. Måske endda gå forrest?  

DLF og LIFTED Competence har sammensat en uddannelse i digital markedsføring skræddersyet 
dagligvarebranchen. En af målsætningerne er at klæde jer på til at lave digital forretningsudvikling 
med kunderne. 

Alle niveauer i organisationen har mulighed for at opjustere ift. netop deres ansvarsområder, men på 
en måde så I får samme sprog og sammen kan nå nye højder. Uddannelsens grundtanke er netop, at 
den digitale bold skal spilles rundt i hele virksomheden for at sikre, at missionen lykkes og kampen 
om en plads på fremtidens markedsplads vindes. 

Overordnet set giver uddannelsesforløbet 
• indsigt i den digitale udvikling og betydningen heraf.  
• viden om, hvordan I kan tilføre jeres virksomhed digital værdi.  
• indsigt i kundernes digitale ståsted og forventninger til fremtidigt samarbejde.  
• teoretisk og/eller praktisk indsigt til brug i dagligdagens arbejdsopgaver – tilpasset den 

enkeltes ansvarsområder. 

De tre spor er:  
 

 
 
 

C-level digital seminar 
Seminaret er målrettet C-level, som har brug for en koncentreret indføring i, hvad der rør sig på det 
digitale område, hvilke muligheder og faldgruber der ligger lige for og hvordan oprustning på det 
digitale område vil skabe værdi for virksomheden. Seminaret gør dig klogere på termer, trends og  
tendenser, så du er klædt på til at træffe beslutninger internt og indgå relevante samarbejder 
eksternt. Du opnår en overordnet forståelse, der sikrer fælles sprog med virksomhedens digitale 
medarbejdere og viden om, hvordan et digitalt fokus gør en forskel for jeres fremtidige 
eksistensberettigelse. 

Afholdes i forbindelse med CEO-Forum den 31. Maj 2017. Tilmelding: her  
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Digital Customer / Shopper  Marketing 
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https://dansk-dlf.dk/index.php?alias=bookarrangement&id=175


Digital Customer / Shopper Marketing 

Uddannelsesforløbet for digital customer/shopper marketing tager udgangspunkt i dine daglige 
arbejdsopgaver og opruster dig til arbejdet med det digitale område. De tre kursusdage gør dig 
klogere på digital markedsføring i et bredt perspektiv og tager udgangspunkt i kundesamarbejdet. 
Du bliver klogere på, hvor kunderne står og ikke mindst hvordan samarbejdet med dem kan 
optimeres. For at komme så tæt på praksis og det reelle kundesamarbejde som muligt er 
uddannelsens program udviklet i dialog med kunderne, lige som kunderne vil være repræsenteret 
som indlægsholdere på et eller flere moduler.  

Det digitale område er ikke blot online dagligvarehandel – det er også redskaber, du kan bruge i dit 
daglige arbejde. På uddannelsen får du inspiration til, hvordan du kan bruge den digitale viden i den 
fysiske butik og hvordan arbejdet på digitale platforme gør vejen til forbrugerne kortere. Du bliver i 
stand til at vurdere og prioritere digitale aktiviteter og efter kursusforløbet kan du indgå i 
værdiskabende dialog med kunder, samarbejdspartnere og kolleger om digitale muligheder.  

Næste hold starter den 15. juni. Tilmelding og nærmere information: her 

Om uddannelsen siger deltagerne: 

"En af de primære årsager til, at jeg meldte 
mig til Digital Customer / Shopper Marketing 
forløbet på DLF’s digitale uddannelse var for 
at blive klædt bedre på til dialogen med vores 
kunder. Med de online platforme har vi med 
helt nye butiksformater at gøre og 
uddannelsesforløbet har givet mig nye 
perspektiver og indsigt i nogle af de 
muligheder og trusler, vi står over for de 
kommende år. Det mest givende på forløbet 
har været at høre kundernes perspektiver. 
Samtidig har der på de forskellige kursusgange 
været en inspirerende dialog og debat. Vi 
bevæger os alle lidt på ukendt grund her og 
har samme problemstiller foran os, men 
sparringen med andre ligesindede giver rigtig 
meget. Jeg synes forløbet har været rigtig 
spændende og glæder mig til at bruge min 
nye viden i praksis". 
Lars Schiolten, KAM i Carlsberg Danmark 

”Jeg har deltaget i DLF’s Digital Customer / 
Shopper Marketing-forløb for at blive 
klogere på den digitale verden i forhold til 
kunderne. Forløbet har givet mig ny 
information ikke mindst om muligheder og 
trusler, og jeg er blevet mere bevidst om, at 
vi også ift. det digitale område skal tænke os 
godt om i vores forhandlinger med kunderne. 
Jeg er helt sikkert bedre rustet til at tage en 
dialog omkring mulighederne nu. Dét at 
forløbet er så funderet i kundeindlæg, synes 
jeg var godt. Jeg kendte til de digitale termer, 
men er nu blevet klogere på, hvilke 
muligheder vi har på forskellige områder. Vi 
har lang vej og har stadig meget at lære, men 
jeg har med det digitale forløb her fået en 
øjenåbner. Vi sender medarbejdere af sted på 
alle tre spor af uddannelsen, så vi internt kan 
få et fælles udgangspunkt for vores videre 
arbejde med det digitale område”. 
 Henriette Weinrich, Marketing Manager 
FritzSchur Consumer Products 

https://dansk-dlf.dk/index.php?alias=bookarrangement&id=177


Professional Diploma in Digital Marketing 

Du får her mulighed for at tage en professionel diplomuddannelse i digital marketing – som oven i 
købet er tilpasset dagligvarebranchen. Du vil få viden om, hvordan du kan bruge digitale værktøjer 
til at komme tættere på forbrugerne og hvordan du rent praktisk skaber mere trafik, større loyalitet 
og tættere dialog. Du får kendskab til en lang række konkrete værktøjer  inden for digital marketing 
og bliver i stand til at se det større strategiske billede samtidig med du ved, hvor du rent praktisk 
skal tage fat. Du får på 10 moduler indblik i alt fra SEO, bannerannoncering, e-mail-marketing, 
Social Media Marketing, Mobil Marketing, Google Analytics mv. Du bliver i stand til at udarbejde 
en digital marketingstrategi og lærer at vurdere og prioritere værktøjer og kanaler.  

Diplomuddannelsen er markedets førende inden for digital marketing og på verdensplan har mere 
end 15.000 taget uddannelsen, som er internationalt anerkendt. Undervisningsmaterialet er på 
engelsk, men selve undervisningen på dansk. De 10 moduler er tilrettelagt i samarbejde med danske 
digitale eksperter, som har flere års hands-on erfaring inden for deres felt.   
Der er 2 ledige pladser med kursusstart 16. maj.  

Næste hold afholdes uge 39. Tilmelding og nærmere information: her

https://dansk-dlf.dk/index.php?alias=bookarrangement&id=171

