
Kerteminde Kommune - Datavejen

Program

Velkomst 
v. Michael Serop - Danske Bank 

Hvorfor skal du bruge data?
V. Birgit Jarly - erhvervskonsulent - Kerteminde Kommune

Hvordan kommer du i gang?
v. Roman Højsager Varinsky – GIS / geodata koordinator - Kerteminde Kommune

Hvordan bruger du din nye viden 
v. Thomas Hahn- Pedersen - Uptime



Kerteminde Kommune - Datavejen

Hvorfor skal du bruge data?
V. Birgit Jarly - erhvervskonsulent - Kerteminde Kommune

• Åbne data – fremtiden - IOT, Big Data, Smart City
– hvad kan vi få ud af data?

• Brugerdreven tilgang  
– Målgruppe > hvem

– Anvendelse > hvordan

– Formidling > til hvem

– Data > hvilke

– Muligheder > hvilke

– Teknik >  hvordan



Kerteminde Kommune - Datavejen

Datavejen  - data til viden og vækst 
v. Roman Højsager Varinsky – GIS / geodata koordinator - Kerteminde Kommune

Sådan kommer du i gang !



Baggrund

• Mange offentlige data

• Svendborg Kommune

• Små og mellemstore virksomheder

• Interview med interesserede

• CKAN

• Datavejen 1.0

• Brugerundersøgelse og egne ønsker

• Datavejen 2.0



Kerteminde Kommune - Datavejen



Datasæt

• Statistiske oversigter over CPR-, CVR- og BBR-data

• GDPR og statistiske distrikter

• https://kerteminde.dk/erhverv/datavejen

https://kerteminde.dk/erhverv/datavejen
































Hvordan bruger du din nye viden?

Knivskarp annoncering 
Større indsigt i dine kunders behov

ØGET VÆKST



Knivskarp annoncering

Du har i forvejen adgang til data fra mange forskellige medier 

Kombiner disse med 



Knivskarp annoncering 

Hvorfor er det smart at kombinere disse data? 

CASE ” "Som en af kommunens turistattraktioner vil vi gerne tiltrække familier med børn 
i skolealderen fra nærområdet. 7-17 år” + Facebook



Knivskarp annoncering 



Knivskarp annoncering 

3 Tips til annoncering på Facebook: 

-Pas på med at ”afsløre”, hvor meget du egentlig ved

-Kombiner valideret data med data fra sociale medier

-Jo mere du kan snævre dig ind på den helt rigtige 
målgruppe, jo billigere bliver det for dig at 
eksponere dine annoncer for målgruppen



Knivskarp annoncering 
CASE  "Hvilke områder ligger der parcelhuse opvarmet med varmepumper?” + Google



Knivskarp annoncering 



Knivskarp annoncering 

3 tips til Google: 

-Hvis du bruger Adwords – så optimér annoncerne 
løbende – Det er ikke altid nummer 1, der får flest klik. 
Optimer også efter sæson jf. Google Trends.
-Brug de mange værktøjer Google har, fx Analytics, 
Trends og Adwords-værktøjet, i samspil med datavejen
-Lav SEO efter din indsamlede viden – ikke på søgeord du 
”føler” er gode.



Knivskarp annoncering 
CASE "Hvor mange boliger er der i kommunen og hvilken type er det?" + Mailchimp



Knivskarp annoncering 



Knivskarp annoncering 

3 tips til Mailchimp:

-Segmenter – blandt andet ved hjælp af datavejen
-Sørg for at udbygge din e-mailliste kontinuerligt
-Split-test dine kampagner til samme målgruppe


