
Inbjudan   föreläsningar 
”Bli synlig på nätet” ”Bli synlig på nätet” ”Bli synlig på nätet” ”Bli synlig på nätet”     

    

Som företagare är det viktigt att synas och kommunicera på nätet. Som företagare är det viktigt att synas och kommunicera på nätet. Som företagare är det viktigt att synas och kommunicera på nätet. Som företagare är det viktigt att synas och kommunicera på nätet.     
    

Vi arrangerar fyra separata föreläsningar där du får introduktion till Vi arrangerar fyra separata föreläsningar där du får introduktion till Vi arrangerar fyra separata föreläsningar där du får introduktion till Vi arrangerar fyra separata föreläsningar där du får introduktion till     
att skapa och använda en hemsida, utnyttja sociala medier att skapa och använda en hemsida, utnyttja sociala medier att skapa och använda en hemsida, utnyttja sociala medier att skapa och använda en hemsida, utnyttja sociala medier     

och bokningssystem som marknadskanal i din affärsverksamhet.och bokningssystem som marknadskanal i din affärsverksamhet.och bokningssystem som marknadskanal i din affärsverksamhet.och bokningssystem som marknadskanal i din affärsverksamhet.    
    

Se mer information på baksidan av bladet.Se mer information på baksidan av bladet.Se mer information på baksidan av bladet.Se mer information på baksidan av bladet. 

Arrangör: LISA projektet i Laholms kommun 

Ansvarig: Kerstin Brantryd tfn 0430-265 33 

E-post: kerstin.brantryd@laholm.se 

Aktiviteten är en del av, och finansierad Aktiviteten är en del av, och finansierad Aktiviteten är en del av, och finansierad Aktiviteten är en del av, och finansierad     

av LISAav LISAav LISAav LISA----projektet och därmed projektet och därmed projektet och därmed projektet och därmed     
kostnadsfri kostnadsfri kostnadsfri kostnadsfri för deltagarna.för deltagarna.för deltagarna.för deltagarna.    

    

Föreläsningarna anordnas Föreläsningarna anordnas Föreläsningarna anordnas Föreläsningarna anordnas     

i samarbete med Studiei samarbete med Studiei samarbete med Studiei samarbete med Studie----    

förbundet Vuxenskolanförbundet Vuxenskolanförbundet Vuxenskolanförbundet Vuxenskolan    

Anmäl dig Anmäl dig Anmäl dig Anmäl dig     
senast 1 februarisenast 1 februarisenast 1 februarisenast 1 februari    

 0430 0430 0430 0430----126 50 eller laholm@sv.se 126 50 eller laholm@sv.se 126 50 eller laholm@sv.se 126 50 eller laholm@sv.se     

Föreläsare: Föreläsare: Föreläsare: Föreläsare:     

Anna ÅxmanAnna ÅxmanAnna ÅxmanAnna Åxman————

MarknadsföringMarknadsföringMarknadsföringMarknadsföring    

www.annaaxman.sewww.annaaxman.sewww.annaaxman.sewww.annaaxman.se    

Föreläsare: Föreläsare: Föreläsare: Föreläsare:     

Monica Fransson och Monica Fransson och Monica Fransson och Monica Fransson och 

Maria NilssonMaria NilssonMaria NilssonMaria Nilsson    

Turistbyrån, LaholmTuristbyrån, LaholmTuristbyrån, LaholmTuristbyrån, Laholm    

Anmäl dig till en eller flera föreläsningar!Anmäl dig till en eller flera föreläsningar!Anmäl dig till en eller flera föreläsningar!Anmäl dig till en eller flera föreläsningar!    



Föreläsningarna består av fyra fristående delar. Du kan anmäla dig till en eller flera.Föreläsningarna består av fyra fristående delar. Du kan anmäla dig till en eller flera.Föreläsningarna består av fyra fristående delar. Du kan anmäla dig till en eller flera.Föreläsningarna består av fyra fristående delar. Du kan anmäla dig till en eller flera.    
Alla föreläsningarna äger rum på Lanthotell Lögnäs gård, (www.lognasgard.se) nedan angivna Alla föreläsningarna äger rum på Lanthotell Lögnäs gård, (www.lognasgard.se) nedan angivna Alla föreläsningarna äger rum på Lanthotell Lögnäs gård, (www.lognasgard.se) nedan angivna Alla föreläsningarna äger rum på Lanthotell Lögnäs gård, (www.lognasgard.se) nedan angivna 
datum kl 15datum kl 15datum kl 15datum kl 15----18 och från 14.30 serveras kaffe och fralla.18 och från 14.30 serveras kaffe och fralla.18 och från 14.30 serveras kaffe och fralla.18 och från 14.30 serveras kaffe och fralla.    

Föreläsare avsnitt A, B och C är Anna Åxman och avsnitt D Monica Fransson, Maria Nilsson.Föreläsare avsnitt A, B och C är Anna Åxman och avsnitt D Monica Fransson, Maria Nilsson.Föreläsare avsnitt A, B och C är Anna Åxman och avsnitt D Monica Fransson, Maria Nilsson.Föreläsare avsnitt A, B och C är Anna Åxman och avsnitt D Monica Fransson, Maria Nilsson.    

AAAA    

Bokningssystem på nätet  Bokningssystem på nätet  Bokningssystem på nätet  Bokningssystem på nätet  ----        för dig med företag inom besöksnäringen                                        för dig med företag inom besöksnäringen                                        för dig med företag inom besöksnäringen                                        för dig med företag inom besöksnäringen                                            

Torsdagen den 8/3 Torsdagen den 8/3 Torsdagen den 8/3 Torsdagen den 8/3     
    

• Hur kan företagets tjänster/produkter bli bokningsbara på nätet?Hur kan företagets tjänster/produkter bli bokningsbara på nätet?Hur kan företagets tjänster/produkter bli bokningsbara på nätet?Hur kan företagets tjänster/produkter bli bokningsbara på nätet?    

• Information om bokningssystemet CitybreakInformation om bokningssystemet CitybreakInformation om bokningssystemet CitybreakInformation om bokningssystemet Citybreak    

• Nätverk för paketlösningarNätverk för paketlösningarNätverk för paketlösningarNätverk för paketlösningar    
• WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop    

BBBB    

CCCC    

DDDD    

”Att skaffa hemsida”  ”Att skaffa hemsida”  ”Att skaffa hemsida”  ”Att skaffa hemsida”  ----        för dig som vill skaffa eller skapa en ny hemsida för dig som vill skaffa eller skapa en ny hemsida för dig som vill skaffa eller skapa en ny hemsida för dig som vill skaffa eller skapa en ny hemsida     

Torsdagen den 9/2 Torsdagen den 9/2 Torsdagen den 9/2 Torsdagen den 9/2     
    

• Hemsidans syfte Hemsidans syfte Hemsidans syfte Hemsidans syfte –––– Är hemsidan till för dina befintliga kunder eller nya? Är hemsidan till för dina befintliga kunder eller nya? Är hemsidan till för dina befintliga kunder eller nya? Är hemsidan till för dina befintliga kunder eller nya?    

• Till vilken kundgrupp vill du rikta dig?Till vilken kundgrupp vill du rikta dig?Till vilken kundgrupp vill du rikta dig?Till vilken kundgrupp vill du rikta dig?    

• Ambitionsnivå Ambitionsnivå Ambitionsnivå Ambitionsnivå ---- försäljning, kundvård, webbshop?  försäljning, kundvård, webbshop?  försäljning, kundvård, webbshop?  försäljning, kundvård, webbshop?     
• Genomgång av grundläggande begrepp Genomgång av grundläggande begrepp Genomgång av grundläggande begrepp Genomgång av grundläggande begrepp ---- domän, webbhotell, publiceringsverktyg mm. domän, webbhotell, publiceringsverktyg mm. domän, webbhotell, publiceringsverktyg mm. domän, webbhotell, publiceringsverktyg mm.    
• Vi tittar på tänkbara domännamn och titlar till hemsidor. Vi tittar på tänkbara domännamn och titlar till hemsidor. Vi tittar på tänkbara domännamn och titlar till hemsidor. Vi tittar på tänkbara domännamn och titlar till hemsidor.     
• Att skapa en användarvänlig och lättnavigerad hemsidaAtt skapa en användarvänlig och lättnavigerad hemsidaAtt skapa en användarvänlig och lättnavigerad hemsidaAtt skapa en användarvänlig och lättnavigerad hemsida    

• Hjälp/support Hjälp/support Hjälp/support Hjälp/support ---- Och vad händer sen? Bra att veta när du ska välja webbhotell m.m. Och vad händer sen? Bra att veta när du ska välja webbhotell m.m. Och vad händer sen? Bra att veta när du ska välja webbhotell m.m. Och vad händer sen? Bra att veta när du ska välja webbhotell m.m.    
• Olika leverantörerOlika leverantörerOlika leverantörerOlika leverantörer    

• Goda och dåliga exempelGoda och dåliga exempelGoda och dåliga exempelGoda och dåliga exempel    

" En attraktiv och användarvänlig hemsida "  " En attraktiv och användarvänlig hemsida "  " En attraktiv och användarvänlig hemsida "  " En attraktiv och användarvänlig hemsida "  -  för dig som vill skaffa, göra om ellerför dig som vill skaffa, göra om ellerför dig som vill skaffa, göra om ellerför dig som vill skaffa, göra om eller    

    Torsdagen den 16/2 Torsdagen den 16/2 Torsdagen den 16/2 Torsdagen den 16/2                                                                                                                                                                          sökoptimera en hemsida sökoptimera en hemsida sökoptimera en hemsida sökoptimera en hemsida    
    

• Vikten av en bra och tydlig sidstrukturVikten av en bra och tydlig sidstrukturVikten av en bra och tydlig sidstrukturVikten av en bra och tydlig sidstruktur    
• Val av olika typsnitt Val av olika typsnitt Val av olika typsnitt Val av olika typsnitt     
• Hur syns du i de organiska sökmotorerna? 5 goda råd!Hur syns du i de organiska sökmotorerna? 5 goda råd!Hur syns du i de organiska sökmotorerna? 5 goda råd!Hur syns du i de organiska sökmotorerna? 5 goda råd!    
• Välja bilder för att förstärka budskapetVälja bilder för att förstärka budskapetVälja bilder för att förstärka budskapetVälja bilder för att förstärka budskapet    
• Hur får du din hemsida att interagera med moderna medier?Hur får du din hemsida att interagera med moderna medier?Hur får du din hemsida att interagera med moderna medier?Hur får du din hemsida att interagera med moderna medier?    

• Några goda råd för hur du ska formulera rubriker och texter när du skriver för webben.Några goda råd för hur du ska formulera rubriker och texter när du skriver för webben.Några goda råd för hur du ska formulera rubriker och texter när du skriver för webben.Några goda råd för hur du ska formulera rubriker och texter när du skriver för webben.    
• Hur påverkar länkar din hemsida och vad är de värda?Hur påverkar länkar din hemsida och vad är de värda?Hur påverkar länkar din hemsida och vad är de värda?Hur påverkar länkar din hemsida och vad är de värda?    

• Uppdatering av hemsidanUppdatering av hemsidanUppdatering av hemsidanUppdatering av hemsidan    

• Webb butikWebb butikWebb butikWebb butik    

"Fler affärer med Moderna Medier"  "Fler affärer med Moderna Medier"  "Fler affärer med Moderna Medier"  "Fler affärer med Moderna Medier"  -      

    Torsdagen den 1/3 Torsdagen den 1/3 Torsdagen den 1/3 Torsdagen den 1/3     
    

• Vad är moderna medier?Vad är moderna medier?Vad är moderna medier?Vad är moderna medier?                

• Affärsnytta med moderna medierAffärsnytta med moderna medierAffärsnytta med moderna medierAffärsnytta med moderna medier    
• Vi tittar på framgångsfaktorerVi tittar på framgångsfaktorerVi tittar på framgångsfaktorerVi tittar på framgångsfaktorer    
• Så använder du facebook som gratis marknadsföringsverktygSå använder du facebook som gratis marknadsföringsverktygSå använder du facebook som gratis marknadsföringsverktygSå använder du facebook som gratis marknadsföringsverktyg    

• Så skapar du din företagssida på facebookSå skapar du din företagssida på facebookSå skapar du din företagssida på facebookSå skapar du din företagssida på facebook    

• Baskunskaper på facebook Baskunskaper på facebook Baskunskaper på facebook Baskunskaper på facebook     
• Så kan du använda social media för att lyfta din hemsida på GoogleSå kan du använda social media för att lyfta din hemsida på GoogleSå kan du använda social media för att lyfta din hemsida på GoogleSå kan du använda social media för att lyfta din hemsida på Google    

• Så annonserar du på facebookSå annonserar du på facebookSå annonserar du på facebookSå annonserar du på facebook    

för alla, antingen du funderar på att skaffa eller för alla, antingen du funderar på att skaffa eller för alla, antingen du funderar på att skaffa eller för alla, antingen du funderar på att skaffa eller 
redan har en hemsida, blogg eller facebookredan har en hemsida, blogg eller facebookredan har en hemsida, blogg eller facebookredan har en hemsida, blogg eller facebook----sida           sida           sida           sida            


