
Content Marketing 
Strategier kring Content marketing

Välkommen till en heldagsutbildning kring hur du kan nå dina affärsmål med ökad 
försäljning, ökad trafik i era sociala kanaler, få ett starkare varumärke, mer engage-
rade och lojala kunder och bli till en mer attraktiv arbetsgivare. 

Du kommer också få hjälp med att ta fram strategier för hur du kan analysera och 
mäta dess framgång. Du kommer även praktiskt få arbeta med att distribuera riktat 
innehåll i de bästa kanalerna för att uppnå maximal effekt.

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



• Content marketing, en översikt
• Förstå kunden och konsumentbeteende
• Prata med dina kunder utifrån vad som är värdefullt för dem
• Fördelar och möjligheter med content marketing
• Rikta innehåll mot specifik målgrupp
• Olika typer av innehåll
• Engagerande berättelse
• Content marketing och digital försäljning
• Så ökar du din trafik och din försäljning
• Konkreta råd och tips
• Distribution och kanaler (egna och andras kanaler)
• Mäta och följa upp resultatet, Modeller och mätetal
• Verksamhets strategiskt årshjul

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:

• Kunskap om hur content marketing kan användas för att nå en specifik  
målgrupp

• Ha förmåga att självständigt skapa innehåll för sin verksamhet
• Ha kompetens att anpassa sin digitala kommunikation utifrån en digital strategi
• Kunskap om hur man kan mäta, analysera och följa upp marknadsaktiviteter



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


