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Marknadsstrategi
Kompetens via Internet
Kundrelationshantering
Anpassat lärande
Direkt marknadsföring
Kontakt med e-businessexperter

Hur mycket av Internet behövs i mitt
företag?
Det finns inget generellt svar på frågan, varje företag och bransch
besvarar frågan olika. Lärplattformen ”lära e-business” kommer
att hjälpa dig att besvara frågan individuellt för ditt företag.

Att hitta rätt strategi
E-business är ett komplement och ibland en vidareutveckling
av kärnverksamheten. ”Lära e-business” visar dig, steg för steg,
vilka, möjligheter e-business ger ditt företag. Följande frågor besvaras också:
• Vilka kostnader innebär e-business?
• Vilken kunskap behövs?
• Hur fungerar säkerheten på Internet?
• Vilka fördelar kan e-business ge mitt företag?
• Ger det mig nya kunder/öppnas nya marknader?
• Ger det mig möjlighet att förbättra servicen gentemot
befintliga kunder?
• Ger det mig möjlighet att öka min produktivitet?
• Ger det mig möjlighet att optimera och effektivisera mina
administrativa rutiner?

Organisation och kundrelationer
Förutom detta är e-business ett instrument som kan rationalisera
affärsprocesserna, speciellt kommunikation mellan ditt företag
och dina kunder, eller mellan ditt företag och andra företag.
Effekt: Det sparar tid och pengar.

Att ha översikt över kostnader och
vinster
Noggrann planering är absolut nödvändigt för framgångsrik e-business. ”Lära e-business” ger dig vägledning att leda ditt e-businessprojekt.

Tillgång till experter
”Lära e-business” ger dig möjlighet att fråga erfarna e-businessexperter, lärare och föreläsare med kompetens inom bl.a.
marknadsföring, juridik och Internetteknologi. Det finns också
möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företagare i samma
situation. En stor mängd information, checklistor och instruktioner finns tillgängligt för dig. Därtill erbjuds du att delta i workshops inom relevanta områden där du ges möjlighet att utveckla
och öka din kunskap och dina erfarenheter inom e-business.

