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FÅ EN MERE EFFEKTIV TILGANG TIL DIN VIRKSOMHEDS 
DIGITALE MARKETINGSTRATEGI 
Kom med på holdet af professionelle marketing- og 
kommunikationsfolk, der tager en fuld diplom-
uddannelse i Digital Konceptudvikling – og bliv klædt 
på til nutidige og fremtidige digitale udfordringer.

Du får:
•  360 graders indsigt i de nyeste digitale trends
 
•   Konkrete værktøjer til at optimere dit daglige 

arbejde
 
•   Eksamensbevis = dokumentation for dine  

opnåede kompetencer

Uddannelsen giver dig redskaber til at favne alle 
facetter af den digitale konceptudvikling – lige fra de 

HAR DU BRUG FOR NYE VÆRKTØJER, 
FAGLIG SPARRING OG ET FRISK PUST 
TIL DEN DIGITALE VISION? 

kreative og konceptuelle elementer til de mere stra-
tegiske og forretningsmæssige områder, der skaber 
værdi for forretningen. 

BALANCE IMELLEM KARRIERE, UDDANNELSE OG FAMILIE
At tage en diplomuddannelse kræver ekstra ressourcer.  
Derfor er diplomuddannelsen i Digital Konceptudvikling 
sammensat fleksibelt, så du kan tage et fagmodul ad 
gangen og bygge ovenpå i det tempo, der passer dig.

Dine fordele:
•   Du tager et fagmodul på bare 4 undervisningsgange  

+ en eksamen

•  Du får eksamensbevis efter hvert fagmodul 

•   Du kan tage de nye digitale værktøjer i brug  
med det samme

”Kombinationen af et højt fagligt niveau 
og dygtige eksterne speakers er optimalt 
i forhold til forståelse af materialet. Det 
giver mulighed for at implementere den nye 
viden i sit arbejde fra dag ét. 

Louise, Senior Marketing Manager 

Studerende, Diplom i Digital Konceptudvikling



UDDANNELSENS INDHOLD
Uddannelsen er bygget op omkring 3 obligatoriske 
fagmoduler og en række valgfrie fagmoduler, som du 
frit kan sammensætte, så uddannelsen matcher lige 
netop dine behov og karriereønsker bedst muligt. 

OBLIGATORISKE FAGMODULER VALGFRIE FAGMODULER AFGANGSPROJEKT

AFGANGSPROJEKT DIGITAL MARKETING

DIGITALT DESIGN

E-COMMERCE: STRATEGI

OG FORRETNINGSUDVIKLING

CUSTOMER INSIGHT

CONTENT MARKETING

CRM OG LOYALITETSPROGRAMMER

CROSS MEDIA CONCEPTS

DIGITAL PROJEKTLEDELSE

VIDENSKABSTEORI

Fælles for alle fagmoduler er, at underviserne er 
specialister med praktisk erfaring fra erhvervslivet. 
Vi viser dig vejen fra teori til praksis, og vi giver dig 
værktøjer, som du kan bruge direkte i dit arbejde.

OM KEA
KEA – Københavns Erhvervsakademi tilbyder kom-
petencegivende efteruddannelse på akademi- og 
diplomniveau, som du kan tage ved siden af dit job. 
Vi giver dig ny viden og teori, så du kan få et sjovere 
arbejdsliv og bliver klædt på til fremtidens jobmarked. 

Alle vores efteruddannelser er erhvervsorienterede 
og videreudvikles løbende i tæt dialog med erhvervs-
livet. Og de tager alle udgangspunkt i din praksis og 
virkelighed, og kobles med teori og redskaber, så du 
får nye perspektiver med hjem.

TILMELD DIG ELLER LÆS MERE PÅ KEA.DK/DKU-D

HVEM KAN DELTAGE
Diplomuddannelsen i Digital Konceptudvikling er for 
dig, der arbejder med digital marketing i det daglige og 
ønsker at være på forkant med den digitale udvikling. 

Uddannelsen henvender sig til både små og store 
virksomheder – i det private og i det offentlige. 

TAG ÉT FAGMODUL ELLER EN HEL DIPLOMUDDANNELSE
Du kan tage en hel diplomuddannelse på typisk 2-3 
år ved siden af dit arbejde. Eller du kan nøjes med at 
tage netop det eller de fagmoduler, du har brug for til 
at styrke din viden og karriere.

DINE FORDELE

•   DU TAGER ET FAGMODUL PÅ BARE 4 UNDERVISNINGS-

GANGE + EN EKSAMEN

 

•  DU FÅR EKSAMENSBEVIS EFTER HVERT FAGMODUL 

 

•   DU KAN TAGE DE NYE DIGITALE VÆRKTØJER I BRUG  

MED DET SAMME

https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/afgangsprojekt-digital-konceptudvikling?kust_id=5626
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/digital-marketing?kust_id=5629
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/digitalt-design?kust_id=5642
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/e-commerce-strategi-og-forretningsudvikling
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/e-commerce-strategi-og-forretningsudvikling
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/customer-insight?kust_id=5640
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/content-marketing?kust_id=5627
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/crm-og-loyalitetsprogrammer?kust_id=5628
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/cross-media-concepts?kust_id=5639
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/digital-projektledelse?kust_id=5641
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/videnskabsteori-og-metode?kust_id=5630
http://KEA.DK/DKU-D


FAGMODULER PÅ DIPLOMUDDANNELSEN I DIGITAL KONCEPTUDVIKLING

TILMELDING
Tilmeld dig og find priser, dato m.v. på

kea.dk/dku-d

ØKONOMISK TILSKUD
Der er rigtig gode muligheder for at få 

økonomisk tilskud til efteruddannelse. Læs 
mere på kea.dk/tilskud

KONTAKT 
Studievejledning

Studievejleder
Joan Nielsson Mathiasen

jonm@kea.dk
2498 2010

kea.dk/efteruddannelse/studievejledning

Praktiske spørgsmål
Studieadministrationen

efteruddannelse-aau@kea.dk
 4646 0500

CROSS MEDIA CONCEPTS
Lær hvordan, du skaber kommu-
nikation på tværs af platforme og få 
overblik over de digitale medier, der 
er helt fremme i dag. Cross media 
concepts er en solid ballast, hvis 
du skal udvikle og tilrettelægge 
koncepter på tværs af medier og 
platforme.

DIGITAL PROJEKTLEDELSE
Lær hvordan, du leder og styrer digi- 
tale projekter, så du kommer godt i 
mål – til tiden og indenfor budgettet.
Digital projektledelse kommer vidt 
omkring de mange projektformer og 
gennemgår alle relevante værktøjer, 
du kan få brug for – fra dit projekt 
begynder, til det er afleveret.

VIDENSKABSTEORI
OG METODE 
Lær hvordan, du kan relatere 
videnskabelige metoder til digital 
konceptudvikling, og bliv skarp på 
anvendelsen af brugerundersøgelser 
og analyser. Videnskabsteori og 
metode vil styrke dine metodiske
kompetencer til anvendelse i praksis.

DIGITAL MARKETING 
Lær hvordan, du kommer hele vejen 
rundt om digital marketing – fra 
udvikling af strategien til opfølgning 
på KPI’er – og få styr på alle de 
digitale marketingbegreber. Digital 
marketing giver dig redskaber til 
at målrette og optimere virksom-
hedens marketingindsats.

DIGITALT DESIGN 
Lær hvordan, du arbejder mere 
kreativt, struktureret og effektivt 
i den digitale verden ved hjælp af 
nye designmetoder. Digitalt design 
introducerer dig til at arbejde med 
brugervenligt design (UX), så du 
opnår optimal effekt med digital 
kommunikation og marketing.

E-COMMERCE: STRATEGI 
OG FORRETNINGSUDVIKLING
Lær at udvikle nye digitale kon-
cepter og forretningsområder ud 
fra aktuelle trends og nye digitale 
forretningsmodeller. Du får værktøjer 
til at forstå, udvikle og optimere den 
forretningsmæssige helhed i koncep-
tet gennem strategiske overvejelser.

CUSTOMER INSIGHT 
Lær at analysere kundernes behov 
og adfærd, så du bedre kan målrette 
marketingindsatsen og optimere virk-
somhedens digitale løsninger. Du får 
redskaber til at indsamle, analysere og 
teste data om den digitale brugerad-
færd, så du kan optimere kommunika-
tionen og skabe flere konverteringer.

CONTENT MARKETING
Lær hvordan, du arbejder med 
produktion, udgivelse og distribution 
af digitalt indhold – strategisk såvel 
som operationelt. Content marketing 
introducerer dig til at udvikle unikt 
online kvalitetsindhold, så du formår 
at fastholde eksisterende kunder – 
og ikke mindst tiltrække nye.

CRM OG LOYALITETS-
PROGRAMMER 
Lær hvordan, du får solid indsigt i 
kunderejsen og dermed kan fast-
holde kunderne gennem loyalitet. 
Du vil lære dine kunder bedre at 
kende, så du kan designe perfekte 
brugerrejser, der får kunderne til at 
blive længere og købe mere.

”
Kendetegnet for undervisningen har været 
dygtige og inspirerende undervisere, spændende 
gæstelærere og engagerede medkursister. En af 
diplomuddannelsens helt store styrker er bredden 
i de tilbudte fagmoduler. Der er fagmoduler for 
enhver interesse eller fagligt behov. 

Project Coordinator, Sales & Marketing hos safeAway A/S 

Tidligere studerende, Diplom i Digital Konceptudvikling

”
Højt fagligt niveau. Derfor er flere af mine 
medarbejdere nu også i gang med uddannelsen.

Susanne Fasting, Kommunikationschef i Serviceforbundet 

Tidligere studerende, Diplom i Digital konceptudvikling

https://kompetence.kea.dk/uddannelser/kommunikation-og-markedsføring/diplom-i-digital-konceptudvikling
https://kompetence.kea.dk/økonomisk-tilskud
https://kompetence.kea.dk/uddannelser/studievejledning
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/cross-media-concepts
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/digital-projektledelse
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/videnskabsteori-og-metode
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/digital-marketing
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/digitalt-design
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/e-commerce-strategi-og-forretningsudvikling
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/customer-insight
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/content-marketing
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/crm-og-loyalitetsprogrammer


VÆLG UDDANNELSE FRA KEA, FORDI VI TILBYDER... 

KEA.DK/EFTERUDDANNELSE

linkedin.com/company/keaefteruddannelse

BLIV INSPIRERET

twitter.com/keacph

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på kea.dk/nyhedsbrev

facebook.com/keaefteruddannelse  

Ny viden og inspiration

Efteruddannelser med teori og praksis

Akademi- og diplomniveau

Efteruddannelse tilpasset dig og din virksomheds behov

Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet

Statsanerkendte efteruddannelser med ECTS-point

Professionelt netværk

http://kea.dk/efteruddannelse
http://linkedin.com/company/keaefteruddannelse
http://twitter.com/keacph
http://kea.dk/nyhedsbrev
https://www.facebook.com/keaefteruddannelse 

