
	

  

Till dig som driver företag eller är engagerad i föreningslivet i Gräsmark 

Välkommen till kurs i Marknadskommunikation via sociala media 

Kursen arrangeras av projekt Levande Gräsmark och hålls i Gräsmark vid fyra tillfällen med start tisdag 10 mars. 
Syftet är att du ska få konkreta verktyg och praktisk vägledning för att kommunicera ditt företags/din förenings 
budskap. Inga särskilda förkunskaper krävs men du bör vara bekant med facebook och/eller instagram. 

Lärare och handledare under kursen: Johanna Stadler, FormTänk AB 
Jeanette Engqvist, RisooPrint/illumedic AB/Färg-Labbet  

Kursen kommer att innehålla följande moment 

• undervisning med bildpresentationer 
• korta kreativa experiment 
• gruppövningar och samtal 
• handledning och rådgivning  
• praktiska hemuppgifter 
• skriftliga anteckningar och vägledningshäften till varje deltagare 

Första kurstillfället: tisdag 10 mars kl. 18.30 - 21  

Varför sociala medier? 
Vem är du som företag/förening? Värdegrund, produkt/tjänst 
Vem är din “kund”? Målgrupp. analys av målgrupp. Att skapa ett uttryck och en profil i marknads- 
kommunikationen som är genomgående och genuin. Vad är mitt budskap? 

Andra kurstillfället: tisdag 24 mars kl. 18.30 - 21 

Vad vill jag med min närvaro på sociala medier? Vilka resultat önskas? 
Vilka kommunikationskanaler och verktyg finns? Tillsammans utmana och analysera hur vi ser på att vara aktiv 
på sociala medier. Komma fram till vägar att förenkla, ha kul och hitta praktiska lösningar.  

Tredje kurstillfället: tisdag 7 april kl. 18.30 - 21 

Vilken kommunikationskanal passar min verksamhet och mina kunder bäst? Sätta upp mål och rutiner kring 
närvaro och aktivitet på sociala medier. Integrering av flera sociala plattformer och t ex en hemsida. Hitta 
långsiktiga, hållbara tillvägagångssätt när det gäller tid, innehåll, användning av de verktyg du tycker mest om 
och vad som känns svårt eller stressigt. Kan marknadsföring vara kul?  

Fjärde kurstillfället: tisdag 21 april kl. 18.30 - 21 

Hur får jag mina ’följare’ att bli mina kunder? Kan jag göra affärer eller öka min omsättning med hjälp av 
sociala medier? 
Mätbara resultat, kartläggning av sidaktiviteter, analysering av beteenden och hjälpmedel för att kunna läsa av, 
förbättra eller helt ändra strategi om den inte fungerar som förväntat. Hur kommer jag vidare om jag har fastnat?  

Varmt	välkommen	till	denna	kurs!		
	
Kurslokal	till	respektive	tillfälle	meddelas	efter	anmälan.	Begränsat	antal	platser.	Anmälan	sker	senast	
måndag	10	februari	till	Annelie	Engkvist	via	epost	annelie@grobo.se	
	
	
	


