
Foto: CH - Visitnorway.com

Innovasjon Norge, Akersgata 13, Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo www.innovasjonnorge.no

Foto: CH - Visitnorway.com

Interessert?
Ta kontakt med ditt lokale
Innovasjon Norge kontor.
www.innovasjonnorge.no

Kurset «Hvordan lykkes på nett -
Påbyggingskurs» er et
påbyggingskurs til kurset
«Hvordan lykkes på nett», som har
vært kjørt av eSenteret på vegne
av Innovasjon Norge siden høsten
2010.

For bedrifter har satsingen på nett vært preget av at vi er inne i
en lærings og modningsfase med mye prøving og feiling. Nå er

tiden for å sette tiltakene en jobber med i system, og få mer ut
av tid og penger vi investerer på nett.

Vi ønsker at bedrifter og destinasjoner skal bli mer bevisst på
hvorfor de gjør hva på nett enten det gjelder nettsidene, sosiale
medier og ulike former for nettbaserte kampanjer. Derfor vil vi
introdusere noen enkle planleggingsverktøyer slik at de kan
lage en strategi og konkrete handlingsplaner for arbeidet
fremover. Kurset vil i tillegg gå i dybden på enkelttemaer som
ble lettere berørt i grunnkurset.

Hvem passer kurset for?
Bedrifter som har tatt grunnkurset prioritertes
Bedrifter med tilsvarende forkunnskaper
Kurset passer godt for ledere, mellomledere, markedsansvarlige

Hvordan lykkes på
nett, påbyggings-
kurs



Innovasjon Norge, Akersgata 13, Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo www.innovasjonnorge.no

Foto: CH - Visitnorway.com

Photography Credits

Interessert?
Ta kontakt med ditt lokale
Innovasjon Norge kontor.
www.innovasjonnorge.no

og webansvarlige i små og mellomstore reiselivsbedrifter.
Det er en fordel å delta med mer enn én deltaker, gjerne både
daglig leder/markedsansvarlig og den som er webansvarlig.

Hva sier tidligere deltakere?
” Jeg er veldig fornøyd med kurset. Innholdet var veldig
relevant for meg. Jeg likte godt at vi vekslet på å høre på
kurslederne og å jobbe selvstendig. Mal til markedsplan er
veldig nyttig - kommer jeg til å bruke fremover.
Kurslederne var dyktige og engasjerende. Det var hyggelig
og nyttig å bli kjent med de andre deltakerne. ”
Kursdeltager Røros

”Det var motiverende i forhold til den videre digitale
sastingen vår. Det var veldig nyttig med regnearket som
var så konkret og med gode eksempler i. Dette gir oss en
digital markedsplan som vi har visst at vi trenger, men som
vi har hatt manglende kunnskap og evner til å lage selv. Nå
håper vi at vi klarer å ferdigstille denne og følge planen..”
Kursdeltager Lillehammer

Gjennomføring:
Kursene gjennomføres fra lunsj til lunsj, og er en
kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser med
egen bedrift.

Tidspunkt
Hele året

Kurset leveres av eSenteret ved Hallstein Søvik og Linda
Løvfall.
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