WEBSHOP
INITIATIVET
I Skive er væksten online!
E-handel skaber nye markeder og genererer nye arbejdspladser uden for
Information om E-Hub kan fås
ved henvendelse til:
Projektleder Lise Korsgaard
Subziter
lise@subziter.dk
M: 22 25 93 02
Faglig konsulent Niels Østergaard
Erhvervsakademi Dania
nios@eadania.dk
M: 30 68 68 78
Sekretær Heidi Kirk
Erhvervsakademi Dania
hk@eadania.dk
M: 41 77 04 04

metropolerne - på internettet eksisterer udkantsdanmark nemlig ikke!
Hvad er E-Hub?
I Skive afholdes i efteråret 2015 og foråret 2016 to kurser og en konference, der
stiller skarpt på e-handel og de vækstmuligheder der er online. Med E-Hub er
der etableret et sted, hvor kompetencer om e-handel udvikles og hvor ehandelsvirksomheder får nyeste viden som giver de bedste betingelser for vækst
og udvikling. Både eksisterende og nye e-handelsvirksomheder kan med E-Hub
initiativerne opnå teknisk faglig viden og indsigt samt kompetencer til
optimering af e-handel.
Hvorfor hedder det E-Hub?
E-Hub betyder samlingspunkt for elektronisk salg og er et kraftcenter for viden
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videreformidles.

Med e-handel nås nye markeder og nye kunder samt den vækst, der er online.
E-Hub er et initiativ der udspringer af et behov for uddannet arbejdskraft
inden for e-handel.
E-Hub er forankret i Skive og visionen er, at der udvikles et kraftcenter for den
nyeste viden inden for e-handel. Det er drevet af Erhvervsakademi Dania i
samarbejde med bl.a. Skive Kommune, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter,
Skive Handel, It Forum, Dansk Erhverv og andre nøgleaktører på området. EHub udvikles og faciliteres af Erhvervsakademi Dania, Arvikavej 2A i Skive.
Initiativet er igangsat med et mål om, at flere får mod på at etablere e-shop med
kunder i hele Danmark og udlandet, frem for kun en fysisk virksomhed, hvor
målgruppen kommer fra et begrænset geografisk område.
Læs mere om kurserne og konferencen på www.e-hub.nu

