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Sådan bruger du LinkedIn professionelt
Heldags workshop, hvor deltagerne lærer om de for-
skellige elementer i social selling metodikken. Det fo-
regår gennem hands-on træning i, hvordan man kon-
kret kommer i gang med at bruge social selling i de
daglige salgs- og marketingindsatser.

Under workshoppen kommer vi blandt andet ind på:

§ Hvad går social selling metodikken ud på?
§ Hvad indeholder en professionel LinkedIn profil?
§ Sådan måler du LinkedIn’s Social Selling Index.
§ Kan man sælge via LinkedIn og i så fald hvordan?
§ Hvordan udbygger man sit netværk med fokus på

etablering af forbindelse til såvel eksisterende kun-
der som potentielle nye kunder.

§ Sådan øger du din synlighed på LinkedIn.
§ 1 års telefon og e-mail support.

Varighed: 1 dag (kl. 10.00-16.00).
Lokation: Brønsholmvej 26, 2980 Kokkedal.

Fysisk kursus
kr. 3.995

Online kursus
kr. 3.995



Sådan skaber du indhold til LinkedIn
Denne content workshop har til formål at træne del-
tagerne i, hvordan de kan skabe, skrive og poste ind-
hold til LinkedIn med henblik på at udstille ekspertise
og skabe øget synlighed og engagement i netværket.

Vi kommer blandt andet ind på følgende emner:

§ Hvilke typer indhold kan du poste på din profil?
§ Hvilke områder ønsker du at skabe synlighed om?
§ Brainstorming om hvilke emner du kan skrive om.
§ Derfor skal du bruge visuelle virkemidler i indlæg.
§ Hvor kan du finde billeder til dine indlæg?
§ Sådan bruger du ”Free Writing” som skriveteknik.
§ Sådan poster du et indlæg på din profil.
§ Planlægning af hvornår du skal poste indhold.
§ Hvornår og hvordan kan du genbruge indhold?
§ Hvad kendetegner den gode deling?
§ 1 års telefon og e-mail support.

Varighed: 1 dag (kl. 10.00-16.00).
Lokation: Brønsholmvej 26, 2980 Kokkedal.

Fysisk kursus
kr. 3.995

Online kursus
kr. 3.995



Kurser



Sådan kommer I i gang med social selling
Halvdagskursus, hvor deltagerne får viden og inspi-
ration om de forskellige elementer i social selling
metodikken. Det foregår gennem hands-on træning i,
hvordan man konkret kommer i gang med at bruge
social selling i salgs- og marketingindsatserne.

Under workshoppen kommer vi blandt andet ind på:

§ Hvad går social selling metodikken ud på?
§ Hvad indeholder en professionel LinkedIn profil?
§ Sådan måles LinkedIn’s Social Selling Index.
§ Hvordan udbygger I jeres LinkedIn netværk med fo-

kus på etablering af forbindelse til såvel eksisterende 
kunder som potentielle nye kunder.

§ Sådan kan I være aktive på LinkedIn.
§ Do’s and Don’ts på LinkedIn.
§ 3 måneders telefon og e-mail support til deltagerne.

Varighed: 3-3½ timer (aftales ved booking).
Materialer: PDF-udgave af slides samt skabeloner.
Deltagerantal: Op til 24 deltagere.
Lokation: Jeres kontor eller Zoom/Teams.

De nævnte beløb er eksklusive moms og transportomkostninger,
men inklusive forberedelse og eventuelle materialer.

Online kursus
kr. 9.500

Fysisk kursus
kr. 11.500



Sådan sælger I ved hjælp af LinkedIn
Heldagskursus, hvor deltagerne bliver uddannet i at
bruge social selling metodikken på LinkedIn. Der
bliver bl.a. undervist i at planlægge og skrive enga-
gerende indlæg med henblik på at udstille eksper-
tise, og skabe kontakt til potentielle nye kunder.

Under kurset kommer vi blandt andet ind på:

§ Hvad går social selling metodikken ud på?
§ Hvordan udstiller I jeres ekspertise på LinkedIn?
§ Hvad kendetegner en professionel LinkedIn profil?
§ Fastlæggelse af social selling indsatser og frekvens 

således, at I opnår en tilstrækkelig grad af synlighed.
§ Sådan connecter I med potentielle kunder.
§ Brainstorming på emner du kan poste om.
§ Sådan skriver I gode indlæg via en vinkelskabelon.
§ 1 års telefon og e-mail support til deltagerne.

Varighed: 6-7 timer (specifik længde efter aftale).
Materialer: PDF-udgave af slides samt skabeloner.
Deltagerantal: Op til 24 deltagere.
Lokation: Jeres kontor eller Zoom/Teams.

De nævnte beløb er eksklusive moms og transportomkostninger,
men inklusive forberedelse og eventuelle materialer.

Online kursus
kr. 15.500

Fysisk kursus
kr. 19.500



Sådan sælger du v.h.a. LinkedIn [udvidet]
Heldagskursus, der er en fortsættelse af ”Sådan sæl-
ger du ved hjælp af LinkedIn” kurset. Formålet er at
følge op på det tidligere kursus, og træne deltagerne
i hvordan de mere målrettet bruger social selling som
en proaktiv del af arbejdet med salgsprocessen.

Under workshoppen kommer vi blandt andet ind på:

§ Hvilke social selling indsatser kan du gennemføre for
at ”presse” kunden længere ned i salgstragten, her-
under brainstorming om idéer til salgsbeskeder.

§ Sådan styrker du nysalg, mersalg, krydssalg, gensalg
og win-back ved hjælp af LinkedIn.

§ Skab en stærk kobling mellem CRM og LinkedIn.
§ Brainstorming session: Nye idéer til indhold.
§ Introduktion til LinkedIn artikler.
§ 1 års telefon og e-mail support til deltagerne.

Varighed: 6-7 timer (specifik længde efter aftale).
Materialer: PDF-udgave af slides samt skabeloner.
Deltagerantal: Op til 24 deltagere.
Lokation: Jeres kontor eller Zoom/Teams.

De nævnte beløb er eksklusive moms og transportomkostninger,
men inklusive forberedelse og eventuelle materialer.

Online kursus
kr. 15.500

Fysisk kursus
kr. 19.500



Social selling opfølgningskursus
Halvdagskursus, som følger op på ”Sådan sælger du
v.h.a. LinkedIn” kurserne. Formålet er dels at tage
temperaturen på deltagernes social selling dags-
form, dels at genopfriske hvilke social selling indsat-
ser, der kan gennemføres og dels konkret træning i
hvordan man skriver og poster indlæg på LinkedIn.

Under kurset kommer vi blandt andet ind på:

§ Hvad er din social selling dagsform: Erfaringsdeling, 
succeshistorier og måling af Social Selling Index.

§ Hvilke konkrete indsatser kan du gennemføre for at 
øge din synlighed på LinkedIn og skabe leads?

§ Udarbejdelse af idéer til overskrifter til indlæg.
§ Skriveworkshop, hvor I skriver konkrete indlæg.
§ Planlægning af kommende social selling indsatser.
§ 3 måneders telefon og e-mail support til deltagerne.

Varighed: 3-3½ timer (aftales ved booking).
Materialer: PDF-udgave af slides samt skabeloner.
Deltagerantal: Op til 24 deltagere.
Lokation: Jeres kontor eller Zoom/Teams.

De nævnte beløb er eksklusive moms og transportomkostninger,
men inklusive forberedelse og eventuelle materialer.

Online kursus
kr. 9.500

Fysisk kursus
kr. 11.500



Dette contentkursus har til formål at træne deltager-
ne i, hvordan de kan skabe, skrive og poste indhold
til LinkedIn med henblik på at udstille ekspertise og
skabe øget synlighed i deres netværk på LinkedIn.

Vi kommer blandt andet ind på følgende emner:

§ Hvilke typer indhold kan du poste på din profil?
§ Brainstorming om hvilke emner du kan skrive om.
§ Hvad kendetegner det gode indlæg på LinkedIn?
§ Derfor skal du bruge visuelle virkemidler.
§ Hvor kan du finde billeder til dine indlæg?
§ Sådan bruger du ”Free Writing” som skriveteknik.
§ Sådan poster du et indlæg på din profil.
§ Planlægning af hvornår du skal poste indhold.
§ Hvornår og hvordan kan du genbruge indhold?
§ Hvad kendetegner den gode deling?
§ 1 års telefon og e-mail support til deltagerne.

Varighed: 6-7 timer (specifik længde efter aftale).
Deltagerantal: Op til 24 deltagere.
Lokation: Jeres kontor eller Zoom/Teams.

Sådan skriver og poster I indhold til LinkedIn

De nævnte beløb er eksklusive moms og transportomkostninger,
men inklusive forberedelse og eventuelle materialer.

Fysisk kursus
kr. 19.500

Online kursus
kr. 15.500



Sådan bruger I LinkedIn professionelt
Heldagskursus, hvor deltagerne lærer hvordan de
kan begå sig professionelt på LinkedIn, og hvordan
de kan bruge markedets stærkeste professionelle re-
lationsværktøj til at øge synlighed og opbygge tillid
i netværket på LinkedIn. Det foregår gennem hands-
on træning med henblik på at give deltagerne kon-
krete og brugbare værktøjer med hjem.

Under kurset kommer vi blandt andet ind på:

§ Hvad indeholder en professionel LinkedIn profil?
§ Sådan definerer du en personlig LinkedIn strategi.
§ Sådan udvider du dit netværk med nye forbindelser.
§ Udarbejdelse af individuelle standardtekster.
§ Sådan poster du relevante og engagerende indlæg.
§ Sådan giver/beder du om anbefalinger på LinkedIn.
§ Do’s and Dont’s: Hvad er god opførsel på LinkedIn?
§ 1 års telefon og e-mail support til deltagerne.

Varighed: 6-7 timer (specifik længde efter aftale).
Deltagerantal: Op til 24 deltagere.
Lokation: Jeres kontor eller Zoom/Teams.

De nævnte beløb er eksklusive moms og transportomkostninger,
men inklusive forberedelse og eventuelle materialer.

Online kursus
kr. 15.500

Fysisk kursus
kr. 19.500



Sådan får medarbejderne en professionel profil
Heldagskursus, hvor jeres medarbejdere gennem
hands-on undervisning får opdateret deres person-
lige LinkedIn profiler med henblik på at optimere den
til blandt andet relationsudvikling, social selling m.m.

Under kurset kommer vi blandt andet ind på:

§ Hvad skal en professionel LinkedIn profil indeholde?
§ Udarbejdelse af professionel overskrift.
§ Udarbejdelse af ”om” tekst.
§ Branding af virksomheden via udvalgte weblinks.
§ Brug af fremhævet-afsnit med henblik på at for-

stærke det visuelle indtryk af din LinkedIn profil.
§ ”Tuning” af alle væsentlige indstillinger så profilen er

optimeret til social selling metodikken.
§ Måling af LinkedIn Social Selling Index.
§ Tilpasning af privatlivsindstillinger m.m.
§ 1 års telefon og e-mail support til deltagerne.

Varighed: 6-7 timer (specifik længde efter aftale).
Deltagerantal: Op til 24 deltagere.
Lokation: Jeres kontor eller Zoom/Teams.

De nævnte beløb er eksklusive moms og transportomkostninger,
men inklusive forberedelse og eventuelle materialer.

Fysisk kursus
kr. 19.500

Online kursus
kr. 15.500



Gratis telefon og e-mail support
Erfaringsmæssigt opstår der ofte spørgsmål efter gen-
nemførelsen af de fysiske workshop, når deltagerne
selv skal i gang med at lave social selling indsatser.

Derfor tilbyder vi som en del af et forløb, at deltager-
ne kan ringe eller skrive til os med henblik på at få
support til spørgsmål og ”troubleshooting”. Dermed
kan den enkelte deltager hurtigt komme videre og få
gennemført den konkrete social selling indsats.

Eksempler på typiske supportspørgsmål:

§ Kan jeg søge efter potentielle nye kunder uden at de
kan se at jeg har været inde og tjekke deres profil?

§ Hvordan sætter jeg medier på min profil?
§ Hvordan uploader jeg flere billeder i et indlæg?
§ Kan jeg connecte med en person i tredje led?
§ ”Jeg er gået lidt i stå på teksten til dette indlæg. Kan

jeg få lidt hurtig sparring til dette?”

Format: ”Troubleshooting”/supportspørgsmål.
Hvordan: Deltagerne ringer eller sender en e-mail.
Tidsrum: 3-12 måneder afhængig af workshoptype.



Workshops



Social selling strategi og taktik workshop
Workshop som har til formål at skabe en klar strategi
og plan for, hvad virksomheden ønsker at opnå gen-
nem social selling og content marketing.

Under workshoppen kommer vi blandt andet ind på:

§ Definition af strategi: Retning og mål.
§ Definition af taktik og operationelle målsætninger.
§ Definition af kommunikative fyrtårne.
§ Definition af segmenter og personaer.
§ Eventuelt udarbejdelse af ”Why” som grundlag

for vores kommunikation på de sociale medier.
§ Fastlæggelse af hvem der er ansvarlig i.f.t. selve pro-

jektet, stakeholders og interessenter.
§ Fastlæggelse af frekvens for content og hvem der 

kommunikerer hvilke budskaber.
§ Efterfølgende sparring og evaluering af den udar-

bejdede social selling strategi og taktik.

Varighed: Halvdagsworkshop + opfølgning.
Materialer: Adgang til PDF-slides og skabeloner.
Lokation: Dit eller vores kontor eller Zoom/Teams.

De nævnte beløb er eksklusive moms og transportomkostninger,
men inklusive forberedelse og eventuelle materialer.

Fysisk workshop
kr. 11.500

Online workshop
kr. 9.500



Social selling salgsstrategi workshop
Workshop som har til formål at skabe en klar strategi
og plan for, hvad virksomheden ønsker at opnå gen-
nem social selling og content marketing.

Under workshoppen kommer vi blandt andet ind på:

§ Definition af strategi: Retning og mål.
§ Definition af taktik og operationelle målsætninger.
§ Definition af kommunikative fyrtårne.
§ Definition af segmenter og personaer.
§ Eventuelt udarbejdelse af ”Why” som grundlag

for vores kommunikation på de sociale medier.
§ Fastlæggelse af hvem der er ansvarlig i.f.t. selve pro-

jektet, stakeholders og interessenter.
§ Fastlæggelse af frekvens for content og hvem der 

kommunikerer hvilke budskaber.
§ Efterfølgende sparring og evaluering af den udar-

bejdede social selling strategi og taktik.

Varighed: Halvdagsworkshop + opfølgning.
Materialer: Adgang til PDF-slides og skabeloner.
Lokation: Dit eller vores kontor eller Zoom/Teams.

De nævnte beløb er eksklusive moms og transportomkostninger,
men inklusive forberedelse og eventuelle materialer.

Fysisk workshop
kr. 7.500

Online workshop
kr. 6.000



LinkedIn virksomhedsside workshop
En LinkedIn virksomhedsside (også kendt som en så-
kaldt ”Company Page”) kan bruges som en effektiv
måde at kommunikere til både medarbejdere og til-
trække nye talenter. Siden kan også bruges til mar-
kedsføring overfor kunder og samarbejdspartnere.

Under workshoppen kommer vi bl.a. ind på:

§ Opbygning af virksomhedsside (hvis I ikke har en)
§ Hvordan fungerer en virksomhedsside i praksis, her-

under hvilke administrationsmuligheder har du?
§ Brug af hashtags på en virksomhedsside.
§ Hvilke typer indhold kan I poste på siden?
§ Hvilke formater er bedst at bruge på siden?
§ Hvad kendetegner et godt virksomhedssideopslag?
§ Hvilke statistikmuligheder har I adgang til?
§ Hvordan kan I integrere siden i øvrig markedsføring?
§ 1 års telefon og e-mail support.

Varighed: Halvdagsworkshop + 2 timers opfølgning.
Materialer: Adgang til PDF-slides og skabeloner.
Lokation: Dit eller vores kontor eller Zoom/Teams.

De nævnte beløb er eksklusive moms og transportomkostninger,
men inklusive forberedelse og eventuelle materialer.

Fysisk workshop
kr. 7.500

Online workshop
kr. 6.000



Foredrag



Social selling inspirationsforedrag
Den moderne beslutningstager tager nu ca. 60 % af
købsprocessen selv gennem brugen af blandt andet
LinkedIn og Google. Dermed er kundernes købspro-
ces under stor og hastig forandring.

Foredraget har til formål at give viden og inspiration
omkring begrebet social selling med henblik på at give
deltagerne idéer til hvordan de kan komme i gang med
social selling. Vi kommer bl.a. ind på:

§ Hvilken betydning har den ændrede købsproces og
social selling for din forretning?

§ Hvordan kan vi bruge social selling metodikken til
at skille os ud fra konkurrenterne?

§ Hvordan kan du bruge en LinkedIn virksomhedsside
og din personlige LinkedIn profil som sendemast til
at nå ud til nuværende og potentielle kunder?

Varighed: 45-90 minutter efter aftale.
Materialer: Adgang til PDF-udgave af de viste slides.
Sprog: Dansk eller engelsk efter aftale. 

De nævnte beløb er eksklusive moms og eventuelle transportomkostninger, men inklusive
forberedelse. I online videoforedraget kan der være op til 150 deltagere, men dette kan
udvides op til 500 deltagere mod en merpris på kr. 1.500.

Fysisk foredrag
kr. 10.500

Online foredrag
kr. 7.500



Sådan bruger I LinkedIn professionelt
Hvordan kan vi som virksomhed opnå øget synlighed
på LinkedIn via virksomhedssiden og medarbejder-
nes profiler? Hvordan poster vi rent praktisk? Hvor-
dan kan vi bruge LinkedIn til at tiltrække nye talen-
ter? Hvad er god takt og tone på LinkedIn?

Det er nogle af de spørgsmål som I får svar på under
dette LinkedIn inspirationsforedrag:

§ Hvad indeholder en professionel LinkedIn profil?
§ Sådan øger I jeres synlighed på LinkedIn.
§ Hvilke typer indhold kan I poste på jeres profiler?
§ Sådan bruger I hashtags på LinkedIn.
§ Sådan bruger I synes godt om, kommenter og 

delefunktionen på den mest optimale måde.
§ Sådan kan I tiltrække nye talenter via LinkedIn.
§ LinkedIn Do’s and Don’ts.

Varighed: 45-90 minutter efter aftale.
Materialer: Adgang til PDF-udgave af de viste slides.
Sprog: Dansk eller engelsk efter aftale.

De nævnte beløb er eksklusive moms og eventuelle transportomkostninger, men inklusive
forberedelse. I online videoforedraget kan der være op til 150 deltagere, men dette kan
udvides op til 500 deltagere mod en merpris på kr. 1.500.

Fysisk foredrag
kr. 10.500

Online foredrag
kr. 7.500



Employee Advocacy inspirationsforedrag
I en verden, hvor vi bombarderes med reklamer bli-
ver vores ”reklamefilter” hurtigt aktiveret. Vi stoler
således mindre på brands og mere på mennesker.

Her kan virksomheder med fordel arbejde på at moti-
vere sine medarbejdere til at dele ud af deres hverdag

via de sociale medier. På den måde bliver medarbej-
derne ambassadører og kan for eksempel hjælpe med

at tiltrække nye talenter m.m.

§ Hvordan kan vi motivere medarbejderne til at om-
favne Employee Advocacy tankegangen?

§ Sådan hjælper du medarbejderne med at få en pro-
fessionel og appellerende LinkedIn profil.

§ Hvilke former for indhold kan medarbejderne dele? 
§ Hvordan skaber man engagerende indlæg?
§ Do’s and Don’ts med Employee Advocacy.

Varighed: 45-90 minutter efter aftale.
Materialer: Adgang til PDF-udgave af de viste slides.
Sprog: Dansk eller engelsk efter aftale.

De nævnte beløb er eksklusive moms og eventuelle transportomkostninger, men inklusive
forberedelse. I online videoforedraget kan der være op til 150 deltagere, men dette kan
udvides op til 500 deltagere mod en merpris på kr. 1.500.

Fysisk foredrag
kr. 10.500

Online foredrag
kr. 7.500



Få ny energi i dit netværk foredrag
Få ny energi i dit netværk og partnerskaber er et in-
spirationsforedrag, som henvender sig til alle, der an-
vender networking som en proaktiv del af deres pro-
fessionelle relationsudvikling.

Foredraget giver deltagerne inspiration, indsigt og tips
og tricks til, hvordan man kan arbejde med professio-
nel networking. Vi kommer blandt andet ind på:

§ Hvorfor arbejde med strategisk networking?
§ Hvad er kernen og ånden i moderne networking?
§ Derfor er klasse bedre end masse når det gælder

størrelsen af dit netværk – også på LinkedIn.
§ Derfor skal du altid sende en personlig invitations-

tekst når du vil udvide dit netværk på LinkedIn.
§ Derfor skal du (også) tænke i digital networking.
§ 5 konkrete tips og tricks til bedre networking.

Varighed: 45-90 minutter efter aftale.
Materialer: Adgang til PDF-udgave af de viste slides.
Sprog: Dansk eller engelsk efter aftale.

De nævnte beløb er eksklusive moms og eventuelle transportomkostninger, men inklusive
forberedelse. I online videoforedraget kan der være op til 150 deltagere, men dette kan
udvides op til 500 deltagere mod en merpris på kr. 1.500.

Fysisk foredrag
kr. 10.500

Online foredrag
kr. 7.500



Udbytte



Gevinst- og udbytteoversigt

BRANDING 
OG SYNLIGGØRELSE

§ Professionalisering af jeres digitale aftryk
gennem udarbejdelse/opdatering af jeres
LinkedIn virksomhedsside samt opdatering
af udvalgte medarbejderes LinkedIn profil

§ Øget synlighed i markedet

§ Synliggørelse af jeres ekspertise overfor
relevante influenter og beslutningstagere

§ Employer branding overfor såvel
nuværende som kommende medarbejdere

RELATIONSUDVIKLING OG LEADGENERERING

SALG OG LOYALITET

BRANDING OG SYNLIGGØRELSE

RELATIONSUDVIKLING
OG LEADGENERERING

§ Øget påvirkning i den indledende del af
kundens købsproces via content marketing

§ Få kunderne til at ”lytte” direkte til jeres
budskaber via nyhedsstrømmen og i direkte
dialoger mellem sælgere og kunder

§ Etablering af nye kunderelationer gennem
proaktiv udbygning og dyrkelse af sælgernes 
professionelle netværk

§ Mødebooking ved hjælp af LinkedIn til såvel
eksisterende som kommende kunder

§ Leadgenering via sælgernes nuværende
LinkedIn netværk

§ Leadnurturing ved hjælp af social selling
og content marketing metodikkerne, hvilket
i kombination med klassiske salgsmetoder

hjælper med at indsamle oplysninger,
evaluere disse og træffe beslutning.

SALG, GENSALG
OG LOYALITET

§ Ny vækst i salget som følge af udbygningen af
netværket med nye kunder

§ Øgning af jeres marginaler da kunder, der hen-
vender sig selv og et langt stykke af vejen har valgt 
virksomheden til, har mindre fokus på pris

§ ”Top of Mind” hos nuværende og nye kunder med 
henblik på synliggørelse af virksomheden når kunder 
går fra ikke at være i købsproces til at være i proces

§ ”Referral business” gennem omtale i netværket via 
proaktive kundeambassadører og jeres netværk i det 
hele taget

§ Stærkere kunderelationer og øget loyalitet som 
følge af påvirkning af kunderne gennem kontinuerlig 

brug social selling og content marketing
overfor de faste kunder



Krav til
teknisk
udstyr



Krav til teknisk udstyr i.f.m. kurser/foredrag
Vi har altid en ambition om at give deltagerne i vores kurser og foredrag en god
og professionel oplevelse med henblik på at sikre det bedst mulige udbytte. Vi har
derfor brug for at følgende former for teknisk udstyr er tilstede, og er tjekket af
forud for gennemførelsen af selve kurset eller foredraget:

§ Projektor/fladskærm: Foredragslokalet skal være udstyret med en lysstærk LCD-
projektor eller passende storskærm

§ Fysisk kabeltilslutning: LCD-projektor eller storskærm
skal kunne tilgås via et fysisk VGA- eller HDMI-kabel.

§ Alternativt kan en Apple TV videoforbindelse bruges.

§ Andre former for trådløse videoforbindelser som ek-
sempelvis Barco ClickShare, Google Chromecast eller
Airtame kan ikke bruges på grund af den manglende
“Presenter” funktion. Der skal således være mulighed
for en fysisk kabling mellem den medbragte computer
og LCD-projektor eller storskærm

§ Flipover/whiteboard: Der skal være en flipover eller et whiteboard med tilhørende
tusser i umiddelbar nærhed af l

§ ærred eller storskærm

§ Strøm: 220 volts strømskinne med 3-benet edb-stik

§ Internetadgang: Der skal være adgang til trådløst internet


