
 

 

Linkedin redaktör 

Kursen passar både små och stora företag/organisationer/varumärken. Kanske är sidan helt 

nystartad så att du behöver hjälp att komma igång, eller så har du tagit över ansvaret för en 

sida som behöver ny energi. 

Målgrupp  

Denna kurs riktar sig till dig som helt eller delvis ansvarar för kommunikationen på en eller 

flera LinkedIn-sidor (företag/ organisation/ varumärke, o s v). Kanske är du redaktör, 

pressansvarig, informatör eller skribent i botten eller så har du en marknadsposition på ditt 

företag. 

Förkunskaper 

Du behöver som minst ha ett eget Linked In-konto för att hänga med på kursen. 

Mål 

Få fler besökare, kunder och affärer och samtidigt kostnadseffektivt både etablera och sprida 

dig i dessa sociala marknadsföringskanaler. 

Innehåll  

 

Använd Linkedin för att öka din lönsamhet 

Skapa kontakter - Hur och varför skall du bygga upp fler kontakter? 

Verktyg - Applikationer/verktyg som gör arbetet lättare med LinkedIn 

Grupper - Hur du jobbar med grupper och varför de är så viktiga 

Webbplatsen som nav - Hur skall du tänka när det gäller kopplingen till ditt företags 

webbplats 

Tips och trix 

Hur du skapar en liten strategi för er närvaro på Linkedin 
Hur du får din egen organisation att bli engagerad i er Linkedin-närvaro 

Hur du skapar och bygger upp en Linkedin-sida för företag och organisationer 

Hur du kan mäta följarnas engagemang 
Hur annonseringsverktyget Campaign Manager fungerar 
Hur du når din målgrupp på Linkedin när du annonserar 
Hur du hittar din målgrupp på Linkedin 
Hur du kan generera leads på Linkedin 

http://projektmedvind.se/om-projektet/esf/


 

Efter avslutad utbildning  

Efter avslutad utbildning får samtliga godkända deltagare intyg, med minst 80 % närvaro. 

Antal deltagare 

Max antal deltagare: 12  

 

Omfattning 

1 heldag 

Utbildningens startdatum 

En överenskommelse mellan kund/leverantör/projekt 

 

Infor Media Tech  

 

Kontaktuppgifter: 

Karin Olsén 

karin.ohlsen@infomediatech.com 

 

 

 

”Projektets mål är att bistå med verktyg och kompetensutveckling 

Om-För-I digitalisering för att stärka konkurrenskraften hos 

deltagande verksamheter och dess anställda genom Effektiva och 

Flexibla lärformer” 
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