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Online-utbildning inom marknads-
föring och digital kommunikation 
 

Små och medelstora företag på landsbygden i Kalmar län erbjuds en online-
utbildning inom marknadsföring och digital kommunikation. Målet med utbildningen 
är att deltagarna ska få tillgång till användbara verktyg och modeller inom 
marknadsföring och få ökad kännedom om hur digital kommunikation kan användas 
i verksamheten. 

I denna digitala utbildning i marknadsföring och digital kommunikation lägger vi fokus på 

varumärke och målgrupper - var hittar jag dem, hur pratar jag med dem och hur använder jag 

resultatet för att utveckla mitt företag och göra affärer?  

Under utbildningen arbetar vi med att skapa en marknadsplan. Alla deltagare får tillgång till en 

marknadsplansmall. 

Utbildningens mål är att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i att utveckla företagets marknads-

plan till att bli ett strategiskt verktyg för att stärka företagets varumärke, skapa kundlojalitet samt 

etablera en stark plattform för att kunna göra bättre affärer. 

 

För vem? 

Företagare eller medarbetare som vill få nya kunskaper, insikter & erfarenheter och stärka sin 

kompetens inom marknadsföring och digital kommunikation. Utbildningen ingår i projekt Nya jobb 

och finansieras av Landsbygdsprogrammet och vänder sig till små och medelstora företag inom 

olika branscher på landsbygden (utanför tätorter om 3 000 invånare) i Kalmar län. Rådgivningen 

inom Nya jobb vänder sig inte till primärproduktionen. 

  



 

 

Om utbildaren 

Utbildningen genomförs av Peter & Partner Utbildning AB som arbetar med ett problembaserat/ 

upplevelsebaserat lärande med beprövade metoder som anpassas efter deltagarnas förkunskaper och 

erfarenhet. Utbildningarna genomförs med kortare gemensamma genomgångar av teori, verktyg 

och praxis, där praktiska exempel ligger till grund för resonemanget.   

Peter & Partner Utbildning, med säte i Jönköping, är ett utbildnings- och konsultföretag med fokus 

på att utveckla individer, företag och organisationer och har sedan starten 2009 utbildat ledare och 

medarbetare i ledarskap, projektledning och affärsutveckling.    

 

 

Praktiska fakta 

Datum/tid:  Utbildningen genomförs digitalt följande datum:  

• 2 juni 2020, 09.00-12.00 (vi kopplar upp oss mot Skype 08.30) 

• 9 juni 2020, 09.00-12.00 

Anmälan: annacarin.palsson@lansstyrelsen.se senast 25 maj 2020.  

Plats/lokal: Skype 

Kostnad: Deltagaravgiften är 500 kr/företag. Anmälan är bindande. 

 

 

Mer information 
Anna Carin Pålsson, projektledare 

Telefon/mobil 010-223 83 34 

E-post annacarin.palsson@lansstyrelsen.se 
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Program 
 

Del 1, 2 juni  OBS! vi startar upp kl 08.30 för att se att tekniken fungerar för alla. 

09.00-12.00 Vi inleder med att prata om fördelarna med att ha en marknadsplan och går igenom 

de olika delarna i marknadsplanen. Vi tittar på några användbara verktyg för att 

göra följande moment: 

• Målgruppssegmentering och persona  

• Identifiera mål – SMARTA mål  

• Konkurrensanalys och Positionering - SWOT-analys  

• Resan till ett köp och köpfaktorer  

12.00-13.00 Lunch 

13.00-15.00 Eget arbete för deltagarna, tillämpning av teori och verktyg. Utbildaren finns 

tillgänglig för instruktioner, råd och konsultation.  

Uppgift del 1: 

- Vilka är dina målgrupper? Gör en målgruppssegmentering för ditt företag. 

- Identifiera ditt företags mål med marknadsföring och kommunikation, gör 

SMARTA mål. 

15.00-16.00 Gemensam frågestund och summering 

 

Del 2, 9 juni 

09.00-12.00  Vi fokuserar på vad, när, hur och till vem - med fokus i digitala media. Beroende på 

bransch och näring kan det vara viktigt att mixa digitala medier med traditionella 

medier Allt beroende på var dina målgrupper inhämtar information. 

• Aktivitets- och tidsplan. Vikten av att planera för att saker ska bli genomförda. 

• Hur väljer jag mina mediekanaler för mina kommunikationsbudskap, fokus på 

digital kommunikation. 

• Vad ska jag kommunicera i vilket media? 

• Ha allt på plats när jag lanserar produkt/kampanj/aktivitet 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-15.00 Eget arbete för deltagarna, tillämpning av teori och verktyg. Utbildaren finns 

tillgänglig för instruktioner, råd och konsultation.  

Uppgift del 2: 

- Skapa aktivitets- och tidplan för ditt företag. 

- Lista vilka mediekanaler dina kunder och målgrupper lyssnar till. 

 15.00-16.00 Gemensam frågestund och summering 


