
Hotjar Masterclass 
Bli en Hotjar-expert!

Letar du efter att förbättra din webbplats? Driver du en onlinebutik och är du 
osäker på varför dina kunder inte konverterar? Arbetar du som SEO-guru eller 
digital marknadsförare och vill växa ut din skicklighet? Denna kraftfulla kurs 
är utformad för att ge dig en banbrytande bild av den fantastiska 
Hotjar-verktygssatsen.

Utvecklad i samarbete med branschpersonal och konsulter, förutsätter denna 
kurs ingen förkunskaper om Hotjar, webbutveckling eller användaranalys-
kunskap. Vi håller det enkelt med det ultimata målet att växa ditt företag och 
ge dig en fast grund för att bättre förstå dina kunder.

Kursen går att skräddarsy efter era behov. Hör av er för offert.

FINNS SOM DISTANSKURS

1 dag (09-16)

Max 6 personer. Totalt pris 24 000 SEK exkl. moms 

(Priset gäller för  upp till 6 kursdeltagare, vill ni boka flera/färre personer hör av er för 

offert)

Vi bokar konferensrum via vår partner enligt era önskemål.                                             

Om ni väljer att ta kursen via vår  distanslösning får ni 4000kr i rabatt per dag.

Bokningen sker av er senast 4 veckor innan önskad kursstart via mail.

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser



• Introduktion
• Hotjar Core Tools
• Hotjar Feedback Tools
• Hotjar Integritet & administration
• Slutsats och nästa steg

Kursupplägg

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till Marknadsansvariga, PR-ansvariga Webbredaktörer, 
Kommunikatörer, Skribenter, Webmasters/webbansvariga, Contentansvariga, 
Content Managers, Marknadskommunikatörer.

Kursmål
Efter avslutad kurs kommer deltagaren att ha:

• Använd och utnyttja hela Hotjar-programvarudräkten.  
Inget verktyg lämnas oupptäckt!

• Öka din förståelse för dina webbplatsbesökare och kunder.
• Utöka ditt företag genom att ta bort vägspärrar i din webbplats design  

och gränssnitt.
• Förstå bästa praxis för forskning och profilering av användare när de  

interagerar med din webbplats.
• Utöka din online-verksamhet med ökade omvandlingar och försäljning



Konferenslokal - Vi tar hand om allt

 Förmiddagsfika   -   Lunch

Eftermiddagsfika   -   Frukter   -    Mineralvatten

Fattas något i lokalen? Inga problem vi löser det så att ni får det som ni vill ha 
det.

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser



 Kommunikation och Brand   -   Programvara

Ledning och Styrning   -    Programmering   -    Ekonomi

ZoCom
Inom ZoCom har vi lång erfarenhet av stora och komplexa utbildningsinsatser ut 
mot företag, myndighet, universitet, yrkeshögskola, kommun och skola. 

 ZoCom är i grunden en digital fullservicebyrå som skapar affärsnytta med hjälp av 
strategi, pedagogik, kreativitet och teknisk expertis. Vi har med åren blivit en stark 
utbildningsleverantör inom flera områden. Med erfarna lärare direkt från näringsliv 
och universitet erbjuder ZoCom högkvalitativa utbildningar inom;

Mer information och kursanmälan
 www.zocom.se/kurser


