
E-handel
Inkl. Amazon Certificering

Kurset har hovedfokus på e-handel og kommer grundigt omkring strategi, 
teknologi, jura og projektstyring relateret til dette speciale

Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem teo-

ri og praksis. På kurset får du arbejdet grundigt med hele 
processen fra den indledende opbygning af en webshop i 
WordPress og WooCommerce. Vi hjælper dig gerne med at 
migrere den til et andet webhotel, hvis du ønsker at den skal 
køre videre efter endt kursus. Kurset har fokus på at opti-
mere hele vejen rundt; både på det tekniske, det indholds-

mæssige og det performancemæssige. Du får derigennem 
erfaring med de mange beslutninger, som indgår undervejs.

På kurset er der ligeledes stort fokus på at skabe trafik til din 
webshop gennem SEO, markedsføring via sociale medier og 

e-mail samt gennem annoncer i Google Ads og Google Shop-

ping. I takt med at din trafikskabelse kommer op at køre, lærer 
du om at måle og optimere resultaterne i det gratis måle-

værktøj Google Analytics (din personlige konto til dette værk-

tøj kører videre uden tidsbegrænsning efter endt kursus).

Dertil lærer du om E-handelsloven, GDPR og anden relevant 
lovgivning, så du er klædt på til at opbygge flere kontakt-
punkter til mulige kunder via eksempelvis affiliate og Amazon.
Der er mulighed for at tage en Amazon Certificering, mens du 
går på kurset.

Planlægning & Optimering
• Planlægning samt optimering af webshop

   - ny som eksisterende

•  Strategi samt projekt- og ressoursestyring 

• Konkretisering af operationelle målsætninger

WordPress & WooCommerce
• Introduktion til udvikling af hjemmeside og webshop 

   - herunder WordPress og WooCommerce

• Grundinstallation 

   - herunder opbygning, tilpasning, funktionalitet og 

   varekategorier

Søgemaskineoptimering, Google Ads &
Trafikmåling
• SEO (Search engine optimization) 

• SEM (Search engine marketing)  

   - herunder Google Ads og Google Shopping

• Google Analytics  

   - herunder trafikmåling og optimering

E-handelsloven & GDPR
• Relevant jura inden for e-handel 

• GDPR

• Markedsføringsloven

E-mail Marketing, Shopify & Amazon
• Introduktion til Mailchimp

   - herunder indsamling af email-adresser samt

      udsendelse af relevante nyhedsbreve

• Webshop-systemet Shopify 

•  Salg gennem Amazon og affiliate

Sociale Medier
• Facebook, Instagram og LinkedIn

• Sammenkobling mellem ovenstående platforme og  

   virksomhedens hjemmeside

• Oprettelse af en virksomhedsside på sociale medier

•  Hvordan du laver opslag der taler til din målgruppe 

Kursets indhold

6 ugers kursus for ledige

6 ugers kursus for ledige  

Godkendt på national & regional positivliste

WordPress, Amazon & Google 

 

Undervisning 
5 dage om ugen



Kursusformen
 
Fremmøde
Alle hverdage fra kl. 09.00 til 15.00. Den ugentlige un-

dervisning er på i alt 30 lektioner, og der veksles mellem 
teori og praktiske øvelser. Der er pc, samt undervis-

ningsmateriale til rådighed under hele forløbet.

Online
Som online kursist følger du fremmødeundervisningen, 
men deltager hjemmefra på din egen computer. Skema, 
underviser samt undervisningsmateriale er det samme 
om du deltager som fremmøde eller online kursist.  
  

Karrierecoach
Uanset hvordan du deltager i kurset, så får du mulighed 
for at sparre med Itucations karrierecoach vedrørende 
CV, ansøgning og jobstrategi. Mere information følger 
ved kursusstart.

Andet
E-handel er et akademifag fra akademiuddannelsen 
Salg og markedsføring, som udbydes på vegne af KEA 
under Lov om Åben Uddannelse. Modulet kan afsluttes 
med en mundtlig eksamen.

Kommende kurser

Praktisk information

Godkendt på national positivliste  
Listetitel: E-handel 

Akademikode: 37608 

Godkendt på regional positivliste  
- se listenumre og listetitel på vores 
hjemmeside

Pris  
kr. 25.700 (ex. moms)
Ugepris: kr. 4.283,33 (ex. moms)

AR237 / betalingstilsagn sendes til
KEA Kompetence 
Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Kea@kea.dk Att.: KEA Kompetence / 
Itucation (sikker mail)

CVR-nr.: 31656206  /  P-nr.: 1015231099
Skolekode: 101613

 

Fremmøde eller Online

6 uger  

Dansk 

10 point (ved bestået eksamen) 

Gratis, hvis du er berettiget til et 
6-ugers kursus gennem jobcenter 
eller a-kasse

www.itucation.dk 
Eller kontakt Itucation, så hjælper vi dig

Itucation 

Svanevej 22  
2400 København NV 

Tlf. 7027 2784

kurser@itucation.dk (sikker mail)

www.itucation.dk

Kurset er for dig, hvis du...

 L Er motiveret og har ambitioner om at arbejde med 

e-handel og Google Analytics 

 L Har en relevant erhvervsuddannelse, en gymnasiel 
uddannelse eller uddannelse på samme niveau 
samt min. 2 års erhvervserfaring  

E-handel inkl. Amazon Certificering
 

Godkendt på 
den nationale og 

den regionale
positivliste

Kursusform

Varighed  

Sprog  

ECTS 

Pris
 

Tilmelding

Kontakt

Information til a-kasser og jobcentre

Løbende opstart - se venligst hjemmeside.


