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2 DAGARS LINKEDIN SEMINARIUM
I MALMÖ
Fredag 14/9 13-14.30 & Lördag 15/9 9.00-14.00

Det är många som har fått upp ögonen för LinkedIn och som äntligen har börjat se
potentialen plattformen erbjuder, både för karriärutveckling och för fler affärsmöjligheter.
Under detta seminariet går vi igenom konkreta strategier och taktiker så att även ditt företag
kan utnyttja plattformens alla oändliga fördelar och möjligheter.
LinkedIn är utan tvekan världens största affärsnätverk och bara i Sverige finns det fler än tre
miljoner användare och över 300 miljoner globalt. Det gäller därför att vara synlig på bästa
möjliga sätt på värdens största och mest kraftfulla affärsnätverk.

Du kommer att få lära följande:
●
●
●
●
●

Hur du kan använda LinkedIn för att utveckla ditt professionella nätverk
Enkel metodik för att nätverka och knyta till dig kvalitetskontakter på LinkedIn
Strategi för uppdateringar på LinkedIn med fokus på att skapa maximalt engagemang för ditt
varumärke, produkt eller tjänst
Professionellt säljande på LinkedIn för att bygga långsiktiga relationer som leder till lojala
kunder
4-stegs metodiken för att skapa nya affärsmöjligheter och för att nå din LinkedInsuccé
Och mycket, mycket mer...

Kursen avslutas med ett **Kursintyg** på att du har deltagit och som intygar dina nya LinkedIn
kunskaper.
Vem passar detta för?
Oavsett om du vill nå ut med en tjänst, en produkt eller ett varumärke är LinkedIn ett fantastiskt verktyg
för att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut med ditt budskap till rätt målgrupp.
Plats: Hyllie Sportcenter, Bollspelsvägen 3, Malmö.
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Lunchpaus: 12.00-12.45. Mat ingår ej men går att köpa på Hylliesportcenter.
Pris: 1 995 kr per deltagare för bägge dagar
Anmälan: Du anmäler ditt intresse genom att Swisha ovanstående summa till 0737-090679 senast 8/9.
När du Swishar, skriver du ditt för- och efternamn. När betalningen är gjord, skickas en kvittens till din
mobil och du hamnar då på vår lista. Kvittensen visar man upp i entrén.
Anmälan till kursen är bindande.
Praktisk information:
Ta med din dator och se till att du har en LinkedIn profil på plats.
Utbildare: Kursen hålls av två av Skandinaviens främsta Linkedin-experter, Christoffer Bertilssons och
Robert Lindberg från LinkedKurs.

Christoffer Bertilsson anses vara Skandinaviens ledande LinkedInexpert. Han är dessutom VD och grundare bakom LinkedKurs och
har lång erfarenhet med att hjälpa professionella att utnyttja
digitala plattformar som LinkedIn.
På LinkedIn har han hjälpt tusentals professionella med att
bemästra LinkedIn för att utveckla sin karriär, få ett större nätverk
och skapa bättre affärsmöjligheter.

Robert Lindberg, är Personlig LinkedIn coach i Sverige för
LinkedKurs i samarbete med Christoffer Bertilsson.
Som digital marknadsstrateg och ledare, har han byggt upp en
stor erfarenhet på sociala medier. Han leder flera arbetsgrupper
och hjälper företag/organisationer att lyckas bemästra LinkedIn.

Vi ser fram emot att träffa er på seminariet :)

