
KURSTILLFÄLLE 2 - 16 nov 2017 

Företagets digitala resa
- Verksamhetens mål och vision.
- Den digitala kundresan.
- Jobba med den digitala strategiska planen för företaget.
- Sätta KPI och mål för verksamheten som går att följa upp.

KURSTILLFÄLLE 3 - 7 dec 2017

Analys och Utvärdering
- Nulägesanalys av företagets hemsida.
- Anpassning av hemsidan utifrån den prioriterade åtgärdsplanen.
- Google Analytics och andra verktyg.
- Praktiska övningar med den egna hemsidan eller tänkt hemsida.

KURSTILLFÄLLE 4 - 11 jan 2018

Hur blir jag digitalt synlig och tillgänglig på Internet?
- Gå igenom hemuppgiften och presentation av deltagarnas 
 webbplatser.
- Individuell feedback på hemuppgiften.
- Organiskt innehåll, d v s praktisk handhavande i SEO 

(Sökmotoroptimering), bl a sökord, säljande annonstext, 
 landningssida m m.
- Köpta marknadsföringskanaler som t ex artikelmarknadsföring, 

sökannonsering, display annonser, Facebook, Instagram m m.

KURSTILLFÄLLE 5 - 25 jan 2018

Implementering
- Fortsättning från kurstillfälle 3 med diskussion runt hemuppgiften.
- Fortsatt praktiskt arbete och exempel från deltagarna.
- Praktiskt hur gå vidare och fördjupa sig. Bl a utbildningsplan, 

interna vs externa resurser.

Innehåll Digitalakademin Höglandet

KURSTILLFÄLLE 1 - 2 nov 2017

Ditt varumärke - ett tydligt fokus i din digitala marknadsföring

Din digitala marknadsföringsresa startar med att du hittar ett fokus för ditt varumärke. Vilken bransch 
finns du inom? Hur ser din målgrupp ut? Vilket är ditt varumärkeslöfte? Jämför med Volvo som lovar sina 
kunder säkerhet. Deras produkter lever upp till löftet liksom den marknadsföring och reklam som Volvo 
använder. De har en tydlig strategi för sitt varumärke.

Under en workshop på tre timmar får du lära dig hur du påbörjar en varumärkesplattform som ligger till 
grund för ditt företags digitala marknadsföring med bl a hemsida, sökord och sociala medier. Vid slutet av 
utbildningen kommer du också att få möjlighet till individuell coachning för att finslipa detaljerna i just din 
marknadsföring.

Hemuppgift 
Ta fram en digital plan för 
ditt företag.

Hemuppgift 
Jobba med åtgärder utifrån 
analysen av hemsidan eller 
upprätta en strategi för arbetet 
med hemsidan.

Hemuppgift
Titta på den egna annons-
strategin eller sätt en framtida 
strategi.




