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VELKOMMEN  
HOS KURSUSFABRIKKEN
Kursusfabrikken er en landsdækkende kursusvirksomhed med 
kursusfaciliteter i Aarhus, København, Odense og Aalborg. Vi til-
byder kurser og uddannelser inden for sociale medier, online 
markedsføring, MS Office-pakken, grafisk design, Business In-
telligence og web & data. 

Vores undervisere er passionerede specialister på hver deres 
områder, hvilket sikrer et højt fagligt niveau på alle vores forløb. 
Undervisningen er praksisnær, så du får rig mulighed for selv 
at prøve kræfter med netop de programmer og værktøjer, du 
gerne vil blive klogere på.

Med små hold på maks. 5 deltagere er du sikret det fulde udbyt-
te af kurset, ligesom der er god tid til at stille spørgsmål under-
vejs og sparre med både underviseren og dine medkursister.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

PRAKSISNÆR UNDERVISNING

Få praktisk erfaring, så du kan 
anvende din nye viden i dit arbejde

SMÅ HOLD - MAKS. 5 DELTAGERE

Der er god tid til den enkelte, så du 
får fuldt udbytte af kurset

UNDERVISEREN KONTAKTER DIG

Din underviser kontakter dig, så 
kurset kan tilpasses dine behov

3 MDR. E-MAIL SUPPORT

Kontakt din underviser efterfølgende 
med spørgsmål relateret til kurset

TILFREDSHEDSGARANTI

Vi er kun tilfredse, når du er tilfreds.  
Derfor garanterer vi en løsning, hvis 
du mod forventning ikke fik det  
ønskede ud af kurset

https://kursusfabrikken.dk


GRAFISKE KURSER
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På vores praksisnære Adobe-kurser får du fingrene i programmerne fra start og bliver 
dermed i stand til selv at udarbejde et flot, kvalitetssikret og overbevisende visuelt materi-
ale, der kan styrke jeres kommunikation.

Uanset om du ønsker at optimere dine evner inden for video- og billedredigering eller 
gerne vil lære at udforme visuelt materiale til web og tryk, klæder vi dig optimalt på til at 
arbejde professionelt og selvstændigt med programmerne.

Små hold og plads til individuel læring 
Når du skal lære et grafisk program, skal der være plads til hands-on læring og kreativ ud-
foldelse. Derfor har vi altid små hold med maks. 5 deltagere, ligesom vi afsætter god tid til 
øvelser og individuel fordybelse, hvor du kan inddrage og få sparring på dit eget materiale.

”Underviseren var meget 
dedikeret og generøs med 
sin viden. Han arbejdede 

ihærdigt på, at vi skulle gå 
fra kurset med teknisk viden 

og mere faglig forståelse.”  
 

Anne, 
Greve Kommune

Bliv klædt på med inspiration og kompetencer til at 
udforme visuelt materiale til tryk og web

Lær nye og nyttige funktioner at kende, og tag dine 
InDesign kompetencer til et helt nyt niveau 

Lær at manipulere og retouchere billeder, så jeres 
visuelle materiale får et skarpt og professionelt udtryk

Få kompetencerne til at tegne grafiske illustrationer 
og logoer, der skaber blikfang

Skab endnu bedre resultater, og lær at arbejde både 
hurtigere og mere effektivt i Photoshop

Opnå både hands-on erfaring og viden om videoredi-
gering, så du kan højne kvaliteten af jeres videoer

ET UDVALG AF VORES MEST POPULÆRE KURSER

Find alle vores kurser på kursusfabrikken.dk

https://www.kursusfabrikken.dk/
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ONLINE MARKEDSFØRING
Et kursus i online markedsføring hjælper dig og din virksom-
hed med opkvalificering og effektivisering af jeres online 
tilstedeværelse. Uanset om du gerne vil skaffe flere kunder 
eller opnå et større potentiale med de eksisterende, er der 
mange digitale knapper at skrue på.

Inden dit kursus bliver du kontaktet af en underviser, som 
spørger ind til dine ønsker til udbyttet af kurset. Med maks. 5 
deltagere på holdet har underviseren nemlig god mulighed 
for at tilpasse dele af materialet til netop dine behov.

Se hele vores udvalg af kurser på kursusfabrikken.dk

Find alle vores kurser på kursusfabrikken.dk
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Find alle vores kurser på kursusfabrikken.dk

Få styr på Google Ads og lær at oprette effektive an-
noncer, der rammer netop jeres målgruppe

Opnå endnu mere forståelse for Google Ads, så du 
kan forbedre dine annoncers effektivitet og økonomi

Bliv klædt på til at kunne udvikle en overordnet 
strategi på tværs af jeres digitale platforme

Lær, hvordan du ranker højere i Google, og få styr på 
søgeord, linkbuilding og onsite/offsite optimering 

Få styr på MailChimp, udarbejdelse af nyhedsbreve, 
tracking, overskrifter og meget mere

Lær at analysere trafikken til din hjemmeside og 
trække vigtige rapporter om dine brugeres adfærd

ET UDVALG AF VORES MEST POPULÆRE KURSER

https://www.kursusfabrikken.dk/
https://www.kursusfabrikken.dk/


Der er mange fordele ved at tage på kursus med dine 
kollegaer. Måske har I nogle unikke behov i jeres virk-
somhed - eller I er et team, der gerne sammen vil styrke 
jeres kompetencer inden for et område?

Vi har stor erfaring med at tilbyde gennemtænkte og 
velstrukturerede kursusforløb og oplæg, der er skræd-
dersyet til den enkelte virksomhed. Vores undervisere er 
specialister med erfaring fra erhvervslivet, og de tilret-
telægger indholdet, så I får præcis den læring, der er 
nødvendig for at skabe de ændringer, I ønsker.

SKRÆDDERSYEDE 
KURSER

“Super kompetent 
underviser, som mødte os 
alle på vores individuelle 
niveau og tog sig tiden til 

alle spørgsmål.”

Michelle, Despec

Skræddersyet kursus
 i LinkedIn

Personlig vejledning og tryghed 
Lad os hjælpe med at skræddersy 
et kursusforløb, der passer netop jer.  

Kontakt Mette på 61 66 75 68  
- hun sidder klar til at vejlede jer.

I er selv med til at 
bestemme indholdet , som 
vi tilpasser efter jeres behov

I bliver uddannet på 
samme tid og får et fælles 
sprog og forståelse

I får praksisnær undervisning 
af en af vores specialister, der 
kontakter jer forud for kurset 

I får inkluderet e-mail sup-
port med jeres underviser i 
3 måneder efter kurset

FORDELE VED ET  
SKRÆDDERSYET FORLØB

I er altid sikret 100 % 
tilfredshedsgaranti på 
alle vores kurser

I vælger selv, om I vil af-
holde kurset hos os, hos 
jer eller online



KURSETS MODULER
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SOCIALE MEDIER
Et kursus i sociale medier sikrer dig konkret forståelse og praktisk erfaring 
med de mest populære sociale medieplatforme. Når du kommer tilbage på 
kontoret, vil du være i stand til at træffe kvalificerede beslutninger på vegne 
af din virksomhed - og opnå succes på jeres sociale medier.

På vores kurser i sociale medier lærer du bl.a.

• at lave indhold, som din målgruppe vil elske at engagere sig i
• trin for trin at opsætte fængende annoncer samt at måle effekten af dem
• at få styr på din virksomheds strategiske fundament på de sociale medier
• de nyeste SoMe-trends, så du ved, hvordan du bedst udnytter  

mulighederne i lige netop din virksomhed

Lær at lave scroll-stoppende opslag, som tiltrækker 
masser af likes, opmærksomhed og kunder

Bliv klædt godt på med både strategi, ideudvikling, 
videoproduktion, redigering og meget mere

Lær nemt at lave infografikker, illustrationer og andet 
grafisk materiale til SoMe, nyhedsbreve, apps m.v. 

Lær, hvordan du rammer din målgruppe bedst og får 
mest muligt ud af dine annoncekroner

Lær at anvende LinkedIn som et effektivt markeds-
føringsredskab til at tiltrække nye kunder

Få styr på, hvordan du bruger Instagram effektivt i din 
virksomhed, og få konkret viden om mulighederne

Find alle vores kurser på kursusfabrikken.dk

ET UDVALG AF VORES MEST POPULÆRE KURSER

Find alle vores kurser på kursusfabrikken.dkFind alle vores kurser på kursusfabrikken.dk

https://www.kursusfabrikken.dk/
https://www.kursusfabrikken.dk/
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KURSER I OFFICE
De fleste er ikke klar over, hvor mange muligheder 
og funktioner Microsoft Office indeholder, fordi vi ofte 
bruger de samme funktioner, og gør, som vi plejer.

På vores kurser i Microsofts programmer får du en 
grundig og konkret introduktion, så du er klar til at 
bruge programmernes mange muligheder i arbejds-
dagen - og derved blive mere effektiv og spare tid. 

 
Find alle vores kurser på kursusfabrikken.dk

Der var en god veksling
 mellem nye muligheder 
med værktøjet og prak-

tiske øvelser. Alt, hvad jeg 
lærte, kan implementeres 

i mit daglige arbejde, 
fordi underviseren lyttede 
til vores reelle behov ude i 

virksomhederne. 

Ulla,  
Polytech

Få praktisk erfaring med at bruge Excel og de mange 
formler, funktioner og muligheder i programmet

Lær nye funktioner og opnå en større viden om Excel, 
så du endnu mere effektivt kan benytte programmet 

Få det optimale ud af Office-pakken med en grundig 
introduktion til samspillet mellem programmerne

Lær at afholde effektive onlinemøder og styrk samar-
bejdet på tværs af organisationen med MS Teams

Bliv bedre til at skabe overblik over mails, aftaler og 
deadlines, og få en mere effektiv arbejdsdag

Opnå hands-on erfaring og lær at opsætte profes-
sionelle præsentationer, der fanger modtagerne

ET UDVALG AF VORES MEST POPULÆRE KURSER

Find alle vores kurser på kursusfabrikken.dk

https://www.kursusfabrikken.dk/
https://www.kursusfabrikken.dk/


BUSINESS 
INTELLIGENCE

Vil du lære at arbejde med Business Intelligence, så du kan 
omsætte komplicerede data til overskuelige resultater? 

Med et kursus i Business Intelligence lærer du at arbejde 
struktureret og effektivt med datamodellering i en kombi-
nation af teoretisk viden og praktiske øvelser. 

Du lærer desuden at oprette udførlige rapporter og data-
modeller, der kan vises på mange forskellige enheder.

WEB  
& DATA

Lær at arbejde med Power BI, så du kan omsætte kom-
plicerede data til overskuelige rapporter og modeller

Bliv klogere på at analysere data og anvende funk-
tionssprog ved hjælp af Data Analysis Expression

Lær, hvordan du arbejder professionelt, redigerer, ved-
ligeholder og opbygger en hjemmeside i WordPress

Opnå en grundlæggende viden og brugbare egenskaber 
i opsætning, styling og layout af en hjemmeside

Lær at anvende softwareteknologien RPA til at effektiv-
isere jeres administrative opgaver. Der er meget værdi at 
hente ved at automatisere rutineprægede opgaver

Skal du udbygge, vedligeholde eller opbygge en helt ny 
hjemmeside? Eller har din virksomhed brug for at automa-
tisere og effektivisere jeres administrative processer?

På vores kurser i Web & Data giver vores specialiserede un-
dervisere en både teoretisk og praktisk indføring i, hvordan 
jeres digitale løsninger kan optimeres.

Med maks. 5 deltagere på holdet er der optimale forudsæt-
ninger for personlig læring.

Få praktisk erfaring med Business Intelligence-
værktøjet Powerpivot, så du effektivt kan opbygge 
relationer og analysere store datamængder

Find alle vores kurser på kursusfabrikken.dk

https://www.kursusfabrikken.dk/


Vi har tilknyttet ekspertundervisere, 
som samtidig er stærke formidlere. 
Det betyder, at vi har et højt fagligt 
niveau på alle vores kurser.

E-MAIL SUPPORT

Når du deltager på et af vores kurs-
er, har du i op til 3 måneder efter 
kurset mulighed for digital sparring 
med din underviser.

UNDERVISEREN KONTAKTER DIG

TILFREDSHEDSGARANTI

PRAKSISNÆR UNDERVISNING EKSPERTUNDERVISERE

KOLLEGARABAT
Du bliver kontaktet af din 
underviser forud for kurset, så 
indhold og niveau kan tilpasses 
dine ønsker og behov.

Vi er kun tilfredse, når du er tilfreds.  
Derfor garanterer vi en løsning, hvis 
du mod forventning ikke fik det  
ønskede ud af kurset.

Skal din kollega med på kursus? Vi 
giver 20 % rabat til din kollega og 
tilbyder alternativt et lukket skræd-
dersyet hold, hvis I er 3 eller flere.

Vores kurser er altid praksisnære. 
Derfor får du konkret erfaring med 
at arbejde med værktøjerne og kan 
gå hjem og bruge din nye viden. 

DERFOR SKAL DU VÆLGE 
KURSUSFABRIKKEN 

“Rigtig godt kursus 
med en virkelig god 
underviser. Fedt, at 
det var et lille hold, 

så vi kunne tage 
udgangspunkt i hver 

persons situation, 
og man derfor kunne 

lære bedst.”

Ninna

“Underviseren var en 
virkelig grundig og 

god formidler. Har nu 
taget to forløb ved jer 
og været rigtig glad 
for begge. Vil klart 

anbefale jer til andre.”

Helene,  
Folketinget

+9.000 KURSISTER 
TAGER IKKE FEJL

“Super godt 
kursus. Gode 
lokaler, god 

holdstørrelse, god 
underviser, god 

forplejning.”

Peter, 
JJ Kommunikation



KONTAKT OS 

Hos Kursusfabrikken er vi altid klar til at hjælpe.

Hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning 
i forhold til at finde det rette kursus, er du 
velkommen til at kontakte os.

Ring eller skriv til os på telefon 61 66 76 28 eller 
info@kursusfabrikken.dk

- vi sidder klar til at vejlede dig



Kursusfabrikken ApS •  Tlf. 61 66 76 28  •  info@kursusfabrikken.dk

AARHUS - KØBENHAVN - ODENSE - AALBORG

Brug for nye kompetencer?
Hos Kursusfabrikken tilbyder vi kurser og uddannelser inden for sociale medier, 
online markedsføring, MS Office-pakken, grafisk design samt web & data.

Vores mål er at opkvalificere og udvikle kompetencer hos medarbejdere og ledige, så de 
kan gøre en forskel for virksomheder og skabe merværdi.

Vores undervisere er specialister med erfaring fra erhvervslivet, hvilket sikrer et højt fagligt 
niveau på alle vores forløb. Med små hold på maks. 5 deltagere er der plads til individuel 
læring og sparring omkring aktuelle behov.

Find alle vores kurser samt datoer og priser på kursusfabrikken.dk

mailto:info%40kursusfabrikken.dk?subject=
https://www.kursusfabrikken.dk/

