
ÖKA DIN FÖRSÄLJNING 
I DIGITALA KANALER   

allt fler resenärer är digital a . Inspiration, informationshämtning, 
planering, bokning och delning av upplevelsen sker digitalt. Lär dig vilka 
möjligheter du har att möta dina kunder, i de kanaler de är aktiva, för att 
vara med som alternativ när de sedan bokar sin resa online. 
 Vi har satt ihop kostnadsfria utbildningar som berör allt från sociala 
 medier och analyssystem till recensionstjänster. Du väljer själv vilka delar 
du vill delta i. 



HUR GÅR DET TILL?  

UTBILDNINGAR 
Inför varje utbildning finns förberedande lektioner 
att ta del av. Utbildningarna sker digitalt i real-
tid och spelas in. Du får tillgång till allt material 
direkt efter genomförd kurs.

ANNONSERA PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM  
27 + 28 OKTOBER SAMT 28 NOVEMBER 2022  
KL. 08:30-12:30 (TOTALT TRE HALVDAGAR)
Denna utbildning handlar om hur du tjänar 
pengar genom annonsering på Facebook och 
Instagram. Du får lära dig hur man når en per-
fekt målgrupp med ett  anpassat budskap som 
leder till försäljning. 

INSTAGRAM, REELS OCH #HASHTAGS  
14 NOVEMBER 2022 KL. 8:30-12:30
Instagram växer så det knakar. Vi går igenom 
hur man når framgång genom att använda 
videos och hur du når ut på Instagram genom 
#hashtags. Kunskapen kring hur du når en 
potentiell kund genom video kommer du ha 
nytta av på de flesta plattformarna.  

TRIPADVISOR  
5 DEC 2022 KL. 09:00-12:00
Recensioner är viktiga när gästen bestämmer 
sig för att besöka en ny plats. Du får lära dig 
hur man ska presen tera sig, uppmanar nöjda 
kunder att recensera och även hur man bemö-
ter kritik. 
Passar dig som ännu inte testat eller som inte 
får det resultat du önskar.

GOOGLE ADS 
23 + 24 JANUARI 2023 KL. 08:30-12:30 (TOTALT 
TVÅ HALVDAGAR)
Google Ads används för att marknadsföra 
dina produkter och tjänster på Google Sök, 
Google Maps, YouTube och andra webbplatser 
på hela webben.
Passar dig som vill komma igång eller som 
testat utan att lyckas.

GOOGLE ANALYTICS/SEO 
20 + 21 FEBRUARI 2023 KL. 08:30 – 12:30 
(TOTALT TVÅ HALVDAGAR)
Google Analytics är ett gratisverktyg för 
webb analys. Syftet är att du ska förstå hur 

kunderna kom till din hemsida, hur de navige-
rat runt samt varför de eventuellt inte köpte.  
Passar dig som vill komma igång eller som 
testat utan att lyckas.  

GOOGLE MY BUSINESS  
15 MARS 2023 KL. 09:00 – 12:00
Google My Business är viktigt, enkelt och gra-
tis! Här kan du som företagare presentera din 
verksamhet på bland annat Google Sök och 
Maps. Du får lära dig de viktigaste funktioner-
na och hur man ska jobba långsiktigt får att 
nå bästa resultat. 
OBS! Denna utbildning förutsätter att din 
verksamhet har en hemsida.

PERSONLIG RÅDGIVNING (2 X 1 TIMME)
Varje deltagande företag får under 2 x 1 timme till-
gång till en konsult för personlig rådgivning i hur 
du kan utveckla din försäljning i digitala kanaler. 
*För att få ta del av rådgivningen måste du ha gått 
igenom minst en av ovanstående utbildningar. 

SUPPORT I 12 MÅN
Som deltagande företag får du efterföljande 
 support och experthjälp under 12 månader i en 
sluten Facebook-grupp. Här kan du fråga experter 
allt om digital marknadsföring.

ÅTERTRÄFF 
Fysisk återträff där vi nätverkar samtidigt som vi 
sammanfattar, kopplar ihop lösa trådar och tittar 
på goda exempel.  

UTBILDARE
Varbergsföretaget Nischad Utbildning har utbil-
dat fler än 5 000 företag med just ökad försälj-
ning i ständigt fokus. 

ANMÄLAN
Anmälan sker till varje enskild utbildning, senast 
en vecka innan start. 
https://foretag.visithalland.com/utveck-
la-ditt-foretag/digital-forsaljning/ 

FRÅGOR? 
Mejl: anna.n.bengtsson@regionhalland.se 
Telefon: 0729-73 28 43

https://foretag.visithalland.com/utveckla-ditt-foretag/digital-forsaljning/
mailto:anna.n.bengtsson%40regionhalland.se?subject=

