
Vækst med webviden
Websider og viden om søgemaskineoptimering 
er efterspurgte produkter fra Demand Production på Ærø
Nye produkter og større netværk er bl.a. gevinsten for Henrik Schrøder ved at have deltaget i Boost-uddannelsen i to år. 
Et af de nye produkter er kurser i sociale medier og Joomla, som er et program til at håndtere indholdet på en webside. De 
matcher basisforretningen som består i websideproduktion ”fra A til SEO”, som han kalder det.
-  Da jeg startede var målet at lave flere firmavideoer, men markedet har vist, at der mere er behov for generel hjælp til  
 online markedsføring i de små og mellemstore virksomheder, fortæller Henrik Schrøder.
-  Jeg får nye kunder ind hver måned, og da mit arbejde typisk er engangsopgaver, er det dejligt at opleve det flow, selv om  
 jeg også er på udkig efter længevarende aftaler med en eller flere kunder, fortæller han.

Flere gode ideer
Ideen med at bruge 20 arbejdsdage hen over et år på uddanne sig med udgangspunkt i sin egen virksomhed er at få modet til 
at gå efter drømmen, blive bedre til at tjene penge hver især og samlet set bidrage til vækst på Sydfyn. Det er netop, hvad der er 
sket også for Demand Production.
-  Fra starten arbejdede vi med en gameplan for udviklingen af virksomheden, og den brugte jeg dagligt i en periode til at holde  
 mig selv oppe på produktudvikling, salgsarbejde og kontakter til samarbejdspartnere, fortæller Henrik Schrøder, som bl.a. har  
 åbnet kontor i København undervejs i forløbet.
-  Flere af redskaberne er værd at tage frem igen, og selv om der blev en vis repetition på andet år, så har det også givet ny  
 viden og netværk samt flere praktiske ideer, siger han.
En af de enkle ideer var at tage kontakt til tidligere kunder for at spørge til de afsluttede sager. Det er dels en god service, som 
har givet god respons, men flere steder har kunderne netop brug for hjælp til nogle nye tiltag, så det har givet omsætning.

FAKTA om Demand production 
- hjælper små og mellemstore virksomheder med online markeds-
føring. Grundlagt af Henrik Schrøder i 2007. Enmandsvirksomhed 
med en stab af freelancere tilknyttet. Har base på Ærø og kontor 
i København 
www.demand.dk

Boost Boom

Grebet af 
grublegejst

Fremtidsfabrikken Sydfyn står bag uddannelsesforløbene Boost Sydfyn, mentorordning, netværksevents og meget mere. 
Fremtidsfabrikken er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond og regionale udviklingsmidler. Projektet foregår 
i de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø, der alle er partnere i projektet. Læs mere på 
www.fremtidsfabrikken.com og www.boostsydfyn.dk
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