
KystTrainee inviterer til kurs i  web  og sosiale medier.
Tirsdag 26. og onsdag 27. november 2013 på møterom Yrjar på Ørland rådhus.

Kursholder: Sven-Erik Knoff

Tirsdag 26. november 11.00 – 17.00
• Lage en Facebook gruppeside for kurset
• Grunnleggende om web og sosiale medier i 

2013
• Nettsiden som kjernen i bedriftens identitet
• Måloppnåelse og konvertering
• Markedsføring anno 2013
• Hvordan få ditt publikum til å bli dine fans som 

vil hjelpe deg frem mot målet?

Onsdag 27. november 09.00 – 16.00
• Facebook
• All about Google! Search, Statistics, AdWords, 

Google+, YouTube
• Twitter, verdens største ropert
• LinkedIn, finn dine medarbeidere i verdens 

største forretningsnettverk
• Kommersiell bildebruk
• Konkurranser og 3-partsløsninger
• Juridiske betraktninger knyttet til digitale 

medier

Praktisk informasjon:
Pris pr. person for 2 dager kurs inkl. lunsj 
begge dager: 
Medlemmer: 750 kr pr dag
Ikke-medlemmer: 1500 kr pr dag
Overnatting må ordnes på egen hånd.
ALLE MÅ HA MED EGEN PC.

Påmeldingsfrist: 1. november .
Du kan melde deg på ved å trykke her

Litt om kursholder:
Sven-Erik Knoff er opprinnelig utdannet kokk og har reist jorden rundt og 
Norge på kryss og tvers i embetets medfør i mange år fra 1984 - 2002. 
Etter at kokkejakken var lagt på hylla arbeidet han 4 år hos en vinimportør, 
og 5 ½ år i NHO Reiseliv/NHO Trøndelag før han ble tiltrukket av en jobb i 
den digitale bransje. Etter et år med web på heltid med etablering av 
partnerbedrifter i utlandet til en webteknologi, «landet» han tilbake i 
Trondheim i 2012. Nå arbeider han som webredaktør med strategi og 
digital infrastruktur, markedsføring og medlemsoppfølging i Visit
Trondheim AS og elsker å bidra til å sette Trondheim på kartet.
Sven-Erik har holdt utallige kurs, foredrag og forelesninger om bruk av 
digitale medier i inn og utland.
Han er opprinnelig fra Lysaker utenfor Oslo, og flyttet til Trondheim i 2005.

https://podio.com/webforms/5781228/452254
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