Kompetanseheving i markedsføring

Digital kommunikasjon og
digital markedsføring

Modul 1:
Hvordan velge strategisk retning på bedriftens
digitale kommunikasjons- og markedsføringsstrategi?
Modul 2:
Hvordan kommunisere med gamle og potensielle kunder i
en digital verden?
Modul 3:
Hvordan måle effekten av digital kommunikasjon og foreta
eventuelle retningsendringer underveis?
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Kompetanseheving i markedsføring
“Gjør deg klar til morgendagens digitale verden!”
Måten vi kommuniserer med omverdenen på har endret seg dramatisk og i en rasende fart
den senere tid. Disse raske endringene vil gå enda fortere i tiden som kommer og vil påvirke
virksomheter og organisasjoner i stor grad. “Vil du være med så heng på” sies det i
eventyret og dette gjelder i aller høyeste grad også i dag og morgensdagens digitale verden.
ASK Norge har utviklet en opplæring som består av tre moduler:
Modul 1: Hvordan velge strategisk retning på bedriftens digitale kommunikasjons- og markedsføringsstrategi?
Modul 2: Hvordan kommunisere med gamle og potensielle kunder og andre interessenter i en digital verden?
Modul 3: Hvordan måle effekten av digital kommunikasjon og foreta eventuelle retningsendringer underveis?
Vi anbefaler deg å gjennomføre alle tre moduler, men det er mulig å være med på enkeltkurs.

Målsetting for kurset
Modul 1: Strategi og strategiplanlegging med hovedvekt på digital
kommunikasjonsstrategi
•
•
•

•
•

Definere produkt og marked
Konkurrentanalyse
SWOT-analyse
- Strength
- Weakness
- Opportunities
- Threat
Handlingsplaner
Kortsiktige og langsiktige strategiske valg

Modul 2: Hvordan bruke digitale sosiale medium/kanaler?
Gjennomføring av handlingsplaner fra modul 1; hvordan skrive/
innhold/når/hvor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Content marketing
Blogg
E-post utsendelser
Facebook
Twitter
Google+
Instagram
Youtube
Snapchat
Videomarkedsføring

Modul 3:
Hvordan måle effekt av den digitale markedsføring og markedskommunikasjon fra modul 2?
•
•

Google analytics
Tilbakemelding fra E-post utsendelser / eks. Mailchimp

Hva/hvordan endre hvis mål ikke er nådd?
•
•
•
•
•

SEO
Tekst
Bilder
Oppsett
Tilpassing

Få svar på dine
dagligdagse
utfordringer i
løpet av kurset

Kursledere
Nina Furu er partner i Web
gruppen og har jobbet med
nettbaserte løsninger i
Norge i over 20 år. Hun har
bakgrunn som nettredaktør
i flere norske ukeblader og
som nettredaktør for portalsatsningen til
Orkla Media; HjemmeNett. Nina har skrevet
en rekke fagbøker om web og sosiale medier
og er en mye brukt kursleder.

Hans-Petter Nygård-Hansen
er en svært profilert
fagpersonlighet innen PR,
kommunikasjon og markedsføring. I 2015 ble
Hans-Petter kåret til en av
Norges beste på Twitter av Hammer &
Hanborg, og bloggen HansPetter.info ble
nominert til Norges beste inspirasjonsblogg
for arbeidslivet av Ekspertvalg.no.

Kompetanseheving i markedsføring
Du får jobbe
med caser i
samspill med
andre kursdeltakere

Praktisk informasjon
Kurssted og datoer
Ålesund

Kurskode

Totalpakke

31. mars, 7. april, 14. april

7000

Modul 1

31. mars

7001

Modul 2

7. april

7002

Modul 3

14. april

7003

Kurslokasjon

Scandic Parken Hotel

Deltakeravgift: Kr. 14.350.- for totalpakken og kr. 4.950.- for hver modul (MVA-fritt) pr. person
Kursavgiften inkluderer kursdokumentasjon, Scandic Parken sin fantastiske lunsj og
forfriskninger i pausene.
Kurset er delt i 3 moduler, som alle må gjennomføres før mottakelse av kursbevis.
Salgsbetingelser
•
•
•
•
•
•
•
•

Husk 5%-rabatten!
Melder du deg på
senest 1 måned før
kursstart, får du 5%
avslag på kursprisen

Velg arrangement og dato på www.ask-norge.no for å melde deg på
Avgift må betales på forhånd (du mottar faktura)
Påmeldingen din er bindende
Ved bestilling fire uker før arrangementet starter, oppnås en rabatt på 5%
Bestiller flere fra samme firma, oppnås en rabatt på 5% for nr. 2, 3, 4, etc.
Du kan melde deg av arrangementet inntil 4 uker før kurset starter mot et gebyr på 15% av avgiften
ASK Norge forbeholder seg retten til å kansellere et arrangement hvis det er 6 deltakere eller mindre
Hvis arrangementet skulle bli kansellert, blir avgiften tilbakebetalt 100%

For fullstendige salgsbetingelser, se www.ask-norge.no
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Husk 5%-rabatten!
Melder du på flere
fra samme firma får
du 5% avslag på
nr. 2, 3, osv.

Kompetanseheving i markedsføring

Lokasjon

Lokasjon

Benytt deg av spesialprisene våre hvis du
trenger overnatting
i forbindelse med
kursene våre.

Ålesund - Scandic Parken Hotel

Scandic Parken Hotell er et fullservice hotell sentralt plassert midt i hjertet av Ålesund. Hotellet er Sunnmøres største
kurs- og konferansehotell og har 197 moderne og innbydende
hotellrom, samt 15 møterom som kan ta imot fra 2 til 950
gjester. 10 av våre 13 suiter er også velegnet til små møter
eller som grupperom.
Vår á la Carte restaurant Brasserie Normandie finner du i
hotellets 2. etasje. Her tilbys et variert utvalg av førsteklasses retter laget av lokale råvarer fra hav og land.
Hotellet er miljøsertifisert etter verdens strengeste krav innen
hotellbransjen og bærer miljømerket Svanen.
Vi har har sterk fokus på frokosten vår her på Scandic Parken,
som av “Twinings Best Breakfast - Norges beste hotellfrokost”
ble kåret til Fylkets beste fokost både i 2013, 2014 og 2015!
Prøv den du også!
Velkommen til et hyggelig opphold på Scandic Parken Hotell!

Adresse:
Scandic Parken Hotell
Storgata 16, 6002 Ålesund
tlf. 70132283
E-post: parken@parkenhotel.no

Andre populære kurs fra ASK Norge
• Digital markedskommunikasjon og digital
markedsføring - tre moduler

• Digital kommunikasjonsstrategi og
strategiplanlegging

• Rekruttering, ansettelse og personalbehandling gjennom arbeidsforholdet

• Hvordan bruke digitale sosiale kanaler/medium
Blogging, Facebook, Google+, LinkedIn, mm.

• Permittering, nedbemanning og oppsigelse

• Google Analytics - Mål effekten av digital
kommunikasjon

• Omsorgssvikt - Den vanskelige samtalen
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Tlf: 70128606

Se full
kursoversikt på
www.ask-norge.no

